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Til alle avdelinger  Oslo, 5. oktober 2021 
v/ leder  Vår ref: AAR/ter  
 
 
 

 

FLT-APPEN avvikles 31.12.2021 

 
Forbundet har en egen mobilapplikasjon som nå er besluttet avviklet pr 31.12.2021.  App’en ble 

utviklet etter et vedtak gjort på FLT sitt landsmøte i 2013.  

 

App’en har stått ved et veiskille og forbundet har hatt gode diskusjoner på hvorvidt denne skal bestå 

eller avvikles. Skal App’en leve videre, krever det en investering i en videreutvikling. Saken har vært 

oppe til behandling i forbundsstyret. I saken ble det tydeliggjort hvilke konsekvenser alternativene vil 

ha for forbundet. 

 

Et ønske om at APP’en fortsatt skal bestå har økonomiske konsekvenser for forbundet, også utover 

ordinær drift. Det må utarbeides en ny strategi med en tydeliggjøring av applikasjonens formål og 

målsettinger. Det må legges en plan for hvordan man skal revitalisere applikasjonens omdømme og 

hvordan man skal øke antall aktive unike brukere. Ressurser må allokeres og det må være et tydelig 

eierskap og dedikert ansvar i organisasjonen.  

 

En avvikling av App’en medfører at noen bruksområder som finnes der i dag, vil bortfalle. Vi  mener 

dette vil bli ivaretatt på en god måte. Nå er vi godt i gang med utviklingen av nytt tillitsvalgtverktøy 

(medlemsregister) for de tillitsvalgte, samt utviklingen av tillitsvalgtes verktøykasse (tips for tillitsvalgte 

i hverdagen). Begge skal lanseres ved årsskiftet.  

Parallelt med dette vet vi at LO Favør har jobbet mye med sin produktportefølje. De har fått et tydelig 

signal fra styret i LO Favør om at de kan igangsette et arbeid med å tilby digitale tjenester til 

forbundene og andre i LO- familien. Dette være seg app, nettsider, medlemssystem eller 

kommunikasjonsløsninger. De er også i sluttfasen for å kunne levere digitalt medlemskap og 

automatisere gode kommunikasjonsløp for nye medlemmer. Dette er også noe som vi vil vurdere 

nærmere. 

 

Forbundsstyret har, etter en grundig vurdering, vedtatt at FLT sin App avvikles i løpet av høsten 2021.  

Administrasjonen har fått som mandat å jobbe videre med LO Favør og deres arbeid med å tilby 

digitale tjenester. LO Favør ønsker å nyttiggjøre kompetansen vi har i forhold til ideer og funksjonalitet 

som ligger bak dagens løsning. Administrasjonen vil sørge for god informasjon til tillitsvalgte og 

medlemmer gjennom sine informasjonskanaler gjennom høsten. 

 

 

 
 
Med vennlig hilsen  
Forbundet for Ledelse og Teknikk  
 
Arnstein Aasestrand /s/ 
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