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PROTOKOLL FLTs 17. ORDINÆRE LANDSMØTE, 4.-7. NOVEMBER 2017 

DAG 2, 5. november 2017 

 

5: Egen organisasjon 

 

Protokoll fra dag 1 

Protokollkomiteen godkjenner protokollen fra dag 1.  

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

Protokollkomiteen legger til at de kan tenke seg at protokollen inneholder mer utfyllende 
informasjon. 

 

Prosjekt 9.18 

Ulf Madsen orienterer om rapport fra prosjektgruppen som har vurdert forslagene 9.18, 
8.195 og 8.256 fra Landsmötet 2013. 

 

Det er tre forslag til behandling under dagsordens punkt 5:  

 Forbundsstyrets innstilling til ny organisering, forslag 304  

 Motforslag til 304, forslag 293 fra avd. 043 Sandefjord  

 Endringsforslag vedr. ny organisering fra avd. 022 Rogaland 

Dirigenten spör Landsmötet om de tre forslagene kan oversendes redaksjonskomiteen for 
behandling eller om forslagene skal realitetsbehandles. 
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Vedtak: Flertall for at alle forslagene realitetsbehandles. 

 

Avstemmingsresultat: 

Forslag 304 settes opp mot forslag 293. 

Vedtak: Overveldende flertall for Forbundsstyrets forslag 304. 

 

Forslag 304 settes opp mot endringsforslag fra avd. 022 Rogaland. 

Endelig vedtak: Forbundets forslag til ny organisering med endringsforslag fra avd. 022 Ro-
galand vedtas med overveldende flertall. Ny organisering er som fölger: 
 
1. Regionene endres fra 9 til 5 regioner.  

2. Forbundsstyret beslutter regionens geografiske område.  

3. Forbundet ansetter en «Regionsrådgiver» med arbeidsoppgaver innen hver region. Det 
forutsettes at «Regionsrådgiverstillingen» for Region Øst hentes fra eksisterende stilling i or-
ganisasjonsavdelingen. 

4. Forbundskontingenten ökes ekstraordinärt med kr 10,00 pr. måned.  

5. Avdelingene bidrar med kr 10,00 pr medlem/måned som trekkes ved overföring (bidrag re-

duseres med kr 2,00 pr. år etter at organisasjonsendring er ferdigstilt). 

6. De ulike organisasjonsledd sine ansvar og arbeidsoppgaver endres i tråd med prosjektno-

tat.  

7. Etter vedtak i forbundsstyret vil inaktive avdelinger ikke motta avdelingskontingent.   

Med inaktive avdelinger menes avdelinger som ikke har fulgt § 1 pkt. 7 i Normalvedtekter for 

avdelinger de siste to år. Medlemmer, midler og avdelingskontingent tilfaller nærmeste ak-

tive avdeling, forbundsstyret avgjør. 

8. Vedtektene foreslås endret iht. forslagene.  

9. Innføring av ny organisasjonsmodell prioriteres. Implementering gjennomføres så snart 

som praktisk mulig.  

10. Landsmøtet tar for øvrig prosjektnotatet til etterretning.  

 
 

6: Innkomne forslag – ikke vedtektsforslag 

 

Forbundsleder innleder til dagsordens punkt 6. 

  

Fölgende 11 forslag opprettholdes: 

Forslag 280 om FLTs visjon, avd. 019 Telemark 

Forslag 155 om styresammensetning i Addisco , avd. 029 Kongsberg 

Forslag 19 om Fagbladet Ledelse og Teknikk, avd. 004 Oslo 
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Forslag 64 om utdanningsprisen, avd. 004 Oslo 

Forslag 59 om ökonomibillett, avd. 004 Oslo 

Forslag 58 om Eikanger-Björsvik, avd. 004 Oslo 

Forslag 61 om mobil-app, avd. 004 Oslo  

Forslag 115 om organisasjonsutvalg, avd. 017 Trondheim 

Forslag 211 om studentrekruttering, avd. 014 Hordaland 

Forslag 70 om studentgruppe, avd. 004 Oslo 

Forslag 170 om Addisco for alle, avd. 014 Hordaland 

 

Fölgende forslag er ikke fremmet på nytt: forslag 57, 62, 68, 157 og 160. Dirigenten ber 
Landsmötet stemme over Forbundsstyrets innstilling om at forslagene oversendes det nye 
Forbundsstyret eller om forslagene skal realitesbehandles. 

 

Vedtak: Enstemmig flertall for at forslagene oversendes det nye Forbundsstyret. 

 

Dirigenten ber Landsmötet stemme over Forbundsstyrets innstilling om at forslag 211 
oversendes det nye Forbundsstyret eller skal forslaget realitetsbehandles. 

Avstemmingsresultat: 86 stemmer for at forslagene oversendes det nye Forbundsstyret, 87 
stemmer for at forslagene realitetsbehandles. 3 har ikke stemt.  

Vedtak: Flertall for at forslaget realitetsbehandles. 

 

Avstemmingsresultat av de 11 opprettholdte forslagene: 

Forslag 280, avd. 019 Telemark 

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe i neste periode som skal se på å tydeliggjøre og 
forkorte FLTs visjon. Bør være en kort og klar setning, som underbygges med mål og 
strategier og verdier. Vedtatt med overveldende flertall 

 

Forslag 155, avd. 029 Kongsberg 

Vedtak: Styret i Addisco utvides fra dagens to medlemmer og et varamedlem til fem 
styremedlemmer og ett varamedlem. Styrets sammensetning er som fölger:  

 Forbundsleder (styreleder) 

 Daglig leder i Addisco 

 Ett styremedlem velges fra Forbundsstyret 

 To styremedlemmer velges fra den ytre organisasjonen  
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Forbundsstyret gis mandat til å foreslå og velge nye styremedlemmer. Styremedlemmene 
velges for 2 år av gangen.  Det forutsettes at nåværende styre/generalforsamling gjør de 
nødvendige endringer i eventuelle retningslinjer, vedtekter eller tidligere 
forbundsstyrevedtak (mulig det må endres av forbundsstyret), slik at et nytt styret for 
Addisco kommer raskt på plass. Forbundsleder vil fortsatt møte som styrets leder og daglig 
leder i Addisco vil være et fast medlem i Addisco-styret. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Forslag 19, avd. 004 Oslo 

Vedtak: Fagbladet «Ledelse og Teknikk» gjøres til en del av LO Media i løpet av kommende 
landsmøteperiode. Medlemsbladet vil dermed ikke lenger være ordnet internt i FLT som nå 
med egen redaktør, kostnader til innleid grafiker og forbundsleder som øverste ansvarlige 
redaktør. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Forslag 64, avd. 004 Oslo 

Vedtak: FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø endres til FLTs utdanningspris. 
Vedatt med overveldende flertall. 

 

Forslag 59, avd. 004 Oslo 

Vedtak: Når ansatte eller tillitsvalgte i FLT skal reise for forbundets regning, skal det gjøres 
innenfor økonomiske ansvarlige rammer. Biletter og hotellrom skal normalt ligge innenfor 
statens satser. Disse reglene skal også gjelde for forbundets heleide selskaper.  Vedatt med 
overveldende flertall. 

 

Forslag 58, avd. 004 Oslo 

Vedtak: FLTs heleide underliggende selskaper skal kutte all sponsing og støtte til Eikanger-
Bjørsvik Musikklag. Dette gjelder også all form for innkjøp av tjenester fra Eikanger-Bjørsvik 
Musikklag til fremtidige arrangementer. Dette gjelder da selvsagt også Addisco som er et 
heleid selskap av FLT. Vedatt med flertall. 
 

Forslag 61, avd. 004 Oslo  

Vedtak: Forbundsstyret og Landsrådet skal innen utgangen av 2017 har en gjennomgang av 
hvem fra forbundet som har deltatt i arbeidet rundt Landsmöte-vedtaket fra 2013 om 
utarbeidelse av mobilapplikasjonen, samt gir en fullstendig oversikt over alle utgiftene rundt 
applikasjonen, - også kostnader vedrørende tilknyttede systemer som hjemmeside og 
medlemssystem. Det er også önskelig med en parallell sammenligning med hva 
applikasjoner for andre foreninger/forbund har kostet. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Forslag 115, avd. 017 Trondheim 

Vedtak: Nedstemt . 
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Forslag 211, avd. 014 Hordaland 

Vedtak: Nedstemt med overveldende flertall. 

 

Forslag 70, avd. 004 Oslo 

Vedtak: Nedstemt med overveldende flertall. 

 

Forslag 170, avd. 014 Hordaland 

Vedtak: Nedstemt med overveldende flertall. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

På bakgrunn av uro/stöy omkring valget og valgkomiteens habilitet, ber valgkomiteens leder 
om Landsmötets tillit. Landsmötet viser sin fulle tillit til valgkomiteen. 

 

 

7: Forslag til endringer av forbundets vedtekter 

 

Ulf Madsen innleder til dagsordens punkt 7.  

 

Fölgende 23 forslag opprettholdes: 

 

Forslag 76, tariff, endring av normalvedtekter for avdeling § 6, avd. 029 Kongsberg 

Forslag 220, normalvedtekter for avd. § 4., avd. 003 Horten Vestviken 

Forslag 91, rammevedtekter for bedriftsgrupper, styrets oppgaver § 4, avd. 029 Kongsberg 

Forslag 63, normalvedtekter for avdelinger, endring av ordlyd § 1, avd. 029 Kongsberg 

Forslag 330, forbundets vedtekter, kontingent/forsikringspremie § 23, avd. 022 Rogaland 

Forslag 9, forbundets vedtekter, Landsråd § 8, avd. 059 Harstad 

Forslag 12, forbundets vedtekter, Landsråd § 8, avd. 059 

Forslag 10, forbundets vedtekter, Landsrådets myndighetsområde § 9, avd. 059 Harstad 

Forslag om at 329 og 330, forbundets vedtekter, oversendes redaksjonskomiteen for 
vedtekter, § 21 og § 23, avd. 029 Kongsberg 
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Forslag 14, forbundets vedtekter, medlemskap § 3, avd. 109 Haram 

Forslag 94, forbundets vedtekter, kontrollkomite § 16, avd. 004 Oslo 

Forslag 161, normalvedtekter for avdelinger, möter § 4 , avd. 022 Rogaland 

Forslag 79, normalvedtekter for avdelinger, avstemmingsregler § 7, avd. 029 Kongsberg 

Forslag 78, forbundets vedtekter, landsmötets myndighetsområde § 9, avd. 004 Oslo 

Forslag 300, forbundets vedtekter, regionorganisasjon § 12, avd. 043 Sandefjord 

Motforslag til 75, forbundets vedtekter, landsmötet § 5, avd. 043 Sandefjord 

Forslag 90 og 98, forbundets vedtekter, Fagbladet, § 14 avd. 004 Oslo 

Forslag 71, normalvedtekter for avdelinger, möter § 4, avd. 029 Kongsberg 

Forslag 10, forbundets vedtekter, Landsrådets myndigetsområde § 9, avd. 058 Tromsö 

Forslag 114, forbundets vedtekter, Landsmötet § 5, avd. 015 Innlandet 

Forslag 219, normalvedtekter for avdelinger, kontingent § 3, avd. 037 Kr.sand og omegn 

Motforslag til 135, forbundets vedtekter, Landsråd § 8 og § 9, avd 107 Sunnhordaland 

Forslag 288, forbundets vedtekter, forbundsstyre § 10, avd. 028 Raufoss 

 

Dirigenten ber om Landsmötets godkjenning for at ovennevnte 23 forslag oversendes 
redaksjonskomiteen for vedtekter. 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Benkeforslag fra avd. 029 Kongsberg om motforslag til 302 ble avvist da det er i strid med 

vedtektene å komme med benkeforslag i forhold til vedtektsendringer. 

 

Dirigenten ber om Landsmötets godkjenning for Forbundsstyrets innstilling om at fölgende 
forslag oversendes det nye Forbundsstyret:  

Forslag 20, § 3 Medlemskap, avd. 045 Årdal: Vil ha inn eit punkt som seier noko om at ein er 
medlem i avdelingen der ein normalt har oppmøte plass på arbeid. 
Forslag 31, § 3 Medlemskap, avd 040 Kristiansund N.: Nytt pkt. etter pkt. 8: Opptakelse av 
medlemmer  
Medlemmet tilhører den avdeling der medlemmet har sitt oppmøtested.  
Blir det strid om i hvilken avdeling medlemmet skal tas opp som medlem, tar Forbundsstyret 
avgjørelsen. Som eksempel kan benyttes respektive organisasjonsnummer pr. lokalitet.  
Forslag 109, § 3 Medlemskap, avd 201 Veste Sunnmöre: Punkt 9 (Nytt punkt) Medlemmer 
sin tilhørighet , blir lagt under den avdelingen der medlemmet har sitt normale oppmøte-
sted.  
Blir det strid om hvilken avdeling medlemmet skal høre til under, skal forbundstyret kunne 
avgjøre dette. Som eksempel så kan det benyttes respektive Organisasjons nr og Site.  
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Forslag 206, § Medlemskap, avd. 044 Ålesund: Nytt pkt. 3 - Gammelt pkt. 3 blir pkt. 4 etc.: 
Et medlem skal tilhøre den avdeling hvor medlemmet har sitt arbeidssted/oppmøtested/ar-
beidsplass.  
Forslag 128, § 2 Formål, avd. 022 Rogaland, avd 014 Bergen, avd.107 Sunnhordaland: Pkt. 
11: Bytte ut "understøtte" med "støtte" . Bytte ut "godkjent arbeidsnedleggelse" med "lovlig 
streik"  
Forslag 288, § 10 Forbundsstyret, avd. 019 Telemark: Pkt.6 Protokoll fra forbundsstyrets 
møter sendes forbundsstyrets medlemmer, inkludert varamedlemmer, landsrådet inkludert 
varamedlemmer og kontrollkomiteen inkludert varamedlemmer. Protokollens innhold må 
gjenspeile aktiviteten i møtene og ikke kun være vedtaksprotokoll  
Forslag 281, § 14 Forbundets administrasjon, avd. 019 Telemark: Ny 3. Leder, 1.nestleder 
og 2.nestleder utgjør arbeidsutvalget i FLT og har ukentlige møter- Eventuelle andre delta-
kere innkalles fra sak til sak. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent.  
 

Rammevedtekter for bedriftsgrupper/medlemmer 

 

Forslag 91, rammevedtekter for bedriftsgrupper, styrets oppgaver § 4, avd. 029 Kongsberg 

Vedtak: Overveldende flertall for at alle medlemmer i bedriftsgruppen har gyldig e-
postadresse i FLT sin medlemsdatabase. 

 

Forslag 332, nytt forslag til rammevedtekter for bedriftsgrupper § 1-10, Forbundsstyret 

Vedtak: enstemmig vedtatt at FLT forenkler rammevedtektene for bedriftsgrupper og at 
navnet endres fra Rammevedtekter for bedriftsgrupper til Vedtekter for bedriftsgrupper. De 
nye rammevedtektene er som fölger: 

Vedtekter for bedriftsgrupper 

Vedtekter for bedriftsgruppen ved (bedriftens navn) 

§ 1 Formål 

FLTs bedriftsgruppe ved………………………..er en sammenslutning av FLT medlemmer i 
bedriften. 

Formålet er å fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

Faglige oppgaver 

1. å sørge for at gjeldende avtaler og lover er kjent, følges og nyttes 

2. å arbeide for forbedringer av bestående avtaler og lover 

3. å arbeide for å fremme både det fysiske og psykiske arbeidsmiljø som skaper trivsel på 
arbeidsplassen 

4. å medvirke til å få medbestemmelse og innflytelse i virksomheten 
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5. å fremme de ansattes muligheter og for etter- og videreutdanning, samt motivere til faglig 
skolering. 

 

 

Organisatoriske oppgaver 

  

1. Å fremme kontakten mellom medlemmene og avdeling/forbund og blant medlemmene 
innbyrdes. 

  

2. Å sikre organisasjonen så stor styrke som mulig ved å søke å få alle organisasjonsmulige 
ansatte innenfor våre organisasjonsområder som medlemmer. 

3. Å frembringe materiale til bruk ved forhandlinger, blant annet lønnsstatistikk. 

§ 2 Årsmøte 

Årsmøte er bedriftsgruppas høyeste myndighet og avholdes hvert år, normalt før 1. mars. 
Årsmøtet behandler styrets beretning, regnskap, innkomne forslag, samt foretar valg av 
styre og valgkomite. 

Årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel, og alle medlemmene kan møte. Fristen 
for å levere forslag til årsmøtet skal være minst en uke før årsmøtet.  Dette må opplyses i 
innkallingen. Forslag som ikke er innkommet til styret innen fristen, kan ikke forlanges 
behandlet. 

Alle saker avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet. 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene krever 
det. Slikt årsmøte innkalles med minst to dagers varsel, og kan bare behandle saker som var 
foranledningen til innkallelsen. 

§ 3 Styret 

Årsmøtet velger et styre bestående av minst tre personer (leder, nestleder og 
sekretær/kasserer). Disse utgjør forhandlingsutvalget. I tillegg kan det velges 
varamedlemmer til styret. Styret er vedtaksført når halvparten av medlemmene er til stede. 
Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

Valgperioden er to år, dog slik at ikke alle står på valg samtidig. 

Lederen har den daglige ledelsen. I lederens fravær fungerer nestleder som leder. 
Sekretæren fører protokoller fra møtene, og besørger korrespondansen i samråd med leder. 
Kasserer fører regnskap. 

Styret skal snarest og innen åtte dager etter årsmøtet underrette bedriftsledelsen og 
forbundet om valg av styre. 

Styret leder bedriftsgruppa i samsvar med bedriftsgruppens, avdelingens og forbundets 
vedtekter og vedtak. Styret representerer medlemmene overfor bedriftsledelsen, avdeling 
og forbund. 

§ 4 Medlemsmøter 
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Medlemsmøter holdes ved behov, når et av styrets medlemmer eller minst 25 % av 
medlemmene krever det. 

§ 5 Protokoll 

Det føres protokoll over alle års-, medlems- og styremøter. I protokollen føres også referat 
av alle forhandlinger og sendte skriv m.m. med angivelse av dato. Avdeling og forbundet har 
tilgang til protokollene. Dette gjelder også faggruppene. 

§ 6 Faggrupper 

Dersom det er flere faggrupper (for eksempel både arbeidsledere og tekniske funksjonærer) 
velger disse egne tillitsvalgte, som også tiltrer styret. De årsmøtevalgte styremedlemmene 
(etter § 2) utgjør arbeidsutvalget. Faggruppene velger et styre på tre medlemmer, og et 
varamedlem. 

§ 7 Kontingent 

Bedriftsgruppen kan vedta egen kontingent. Kontingenten betales ved trekk i lønn etter 
bestemmelsen i trekkavtalen. 

  

Medlemmene 

§ 8 Medlemmenes plikter. 

Alle medlemmer i FLT er bundet av forbundets vedtekter og de vedtak som gjøres av 
forbundets ulike organisasjonsledd. 

Medlemmet skal: 

1.  Sette seg inn i forbundets vedtekter. 

2.  Holde seg orientert om forbundets virksomhet, og delta i møter i faggruppe, 
bedriftsgruppe og avdeling. 

3.  Motivere medlemmene til å ta på seg tillitsverv og utføre oppdrag iht. vedtektene. 

4. Medvirke til å organisere arbeidstakere som ikke er medlemmer. 

5. Betale den kontingent som er bestemt av landsmøtet og avdelingens og bedriftsgruppens 
årsmøte. 

6. Gi melding til forbundet ved endring av adresse og skifte av arbeidsgiver eller stilling. Gi 
melding om andre endringer som har betydning for medlemskapet. Et medlem som ønsker å 
si opp medlemskapet, skal gi skriftlig beskjed til forbundet. Et medlem kan ikke selv stanse 
trekk av kontingent i bedriften. 

7. Arbeide for å skape et solidarisk lønnsnivå på bedriften. Gi opplysninger om egne 
lønnsforhold når bedriftsgruppen eller faggruppeleder ber om det. 

8.  Opptre kollegialt overfor arbeidskamerater, og påtale bakvaskelse og ukollegiale 
handlinger. 

9. Være lojal og vise respekt for tillitsvalgte og andre medlemmer, og ved felles opptreden 
beskytte dem mot enhver form for trakassering og eksponering på arbeidsplassen og i 
sosiale medier (forfølgelse på arbeidsplassen.) 

§ 9 Suspensjon og utelukking av medlemmer 
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1. Ukollegial opptreden rapporteres til forhandlingsutvalget som skal ta saken opp på et 
gruppemøte, medlemsmøte og i avdelingen. 

2. Medlemmer som handler ukollegialt kan suspenderes for kortere eller lengre tid etter 
vedtak i medlemsmøtet. Suspensjonen innebærer tap av retten til å delta på møter og 
inneha tillitsverv. Suspensjonen skal alltid være tidsbestemt. 

3. Hvis forseelsen er av grovere art skal saken rapporteres til avdelingen med innstilling om 
utelukking/suspensjon. 

4. Ved behandling av suspensjon kreves alminnelig flertall. Ved behandling av utelukking 
kreves 2/3 flertall. 

5. Suspensjon fører alltid med seg at medlemmet mister alle tillitsverv/ 
representasjonsoppgaver og kan heller ikke delta i møter i bedriftsgruppen. 

6. Ved slik behandling som omfattes av denne paragraf, skal vedkommende medlem spesielt 
innkalles til møte for at medlemmet kan være tilstede og forsvare seg. Medlemmet har i alle 
tilfeller adgang til å appellere sin sak til forbundsstyret, som tar endelig avgjørelser. 

§ 10 Oppløsning av bedriftsgrupper 

Om bedriftsgruppen oppløses, tilfaller de samlede aktiva avdelingen. 

 

 

 

10: Forslag til prinsipprogram for perioden 2018 - 2021 

 

Innledning ved Arnstein Aasestrand. 

 

Fölgende forslag til prinsipprogrammet er fremmet på nytt: 

 Forslag 99, endring av ordlyd linje 125 kompetente lärere og forslag 104, tilföyelse til 
linje 139 utdanningsinstitusjoner, avd. 029 Kongsberg 

 Forslag 246, linje 322 ledelse, avd. 004 Oslo  

 Forslag 96, tilföyelse linje 61 og 62 rekruttering, avd 029 Kongsberg 

 Forslag 174 og 175, endring av ordlyd visjoner og verdier, avd. 014 Hordaland 

 Forslag 1, fokusområde, avd. 058 Tromsö 

 Forslag 100, linje tilföyelse linje 126 livslang läring, avd. 029 Kongsberg 

 Forslag om å sende forslag 223 om endring av ordlyd, rekruttering, over til 
redaksjonskomiteen, avd 004 Oslo 

 Forslag 222, endring av ordlyd, linje 53 medlemsblad, avd. 004 Oslo 

 Forslag 234, endring av ordlyd linje 183, arbeidsliv, avd. 004 Oslo 
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Dirigenten forslår at alle forslagene oversendes redaksjonskomiteen for prinsipprogram. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

 

 

Möteslutt dag 2: Kl 19.00. 

 

 

 

 

 

Underskrift    Underskrift 


