
 

 

 

 

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

DAG 4, 7. NOVEMBER 2017 

 

Protokoll fra dag 2 og 3 

 

Protokollkomiteen godkjenner protokollen fra dag 2 og 3.  

Vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

Utdeling av FLTs utdanningspris 

Innledning og prisoverrekkelse til vinnerne av FLTs utdanningspris ved Forbundsleder.  

Vinnere: Sindre Gjöystdal, Roberto Andrei Burc, Andreas Evjenth, Andeas Flåten, Natalia 
Kahn, Martin R. Lied, Otto Andreas Moe, Andreas Nordvik, Joakim F. Nyland, Iselin Violet 
Kjelland Schön, Casper C. Smith og Håkon Teigland. 

Sindre Gjöystdal presenterer sin masteroppgave og Natalia Kahn presenterer prosjektet hun 
og 10 bachelorstudenter har arbeidet med. 
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12: Forslag til budsjett for landsmöteperioden 2018 – 2021 

 

Forbundsleder legger fram budsjettforslag for perioden 2018 – 2021. 

 

 

 

 

Vedtak: Godkjent. 

 

 

13: Bevilgninger 

 

Forbundsleder presenter Forbundsstyrets innstilling til bevilgninger. 

Vedtak: Det bevilges 100 000 kroner årlig til Norsk Folkehjelp og 10 000 kroner som 
engangsutbetaling til Arbeidernes Edruskapsforbund. Enstemmig vedtatt. 

 

Takketale og appell ved Henriette Killi Westhrin, generalsekretär i Norsk Folkehjelp. 

Overrekkelse av gave til Norsk Folkehjelp ved Kalle Seip, Sparebank1 Östlandet. 

 

 

FLT - budsjett landsmøteperioden Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

INNTEKTER

Kontingent inntekter 119 824 020      124 795 792      131 538 917      140 058 048      

Andre inntekter 515 345             534 652             554 145             573 828             

Sum inntekter 120 339 365      125 330 444      132 093 062      140 631 876      

KOSTNADER

Kontingenter 12 009 960        12 871 550        13 867 000        14 824 710        

Forsikringer 46 487 340        48 824 710        51 864 050        55 438 202        

Streik/perm.bidrag -                          -                          -                          -                          

Lønns- og personalkostnader 36 900 446        39 481 931        40 839 330        42 211 265        

Avskrivninger 2 000 000          2 000 000          1 800 000          1 800 000          

Andre driftskostander 24 955 000        25 074 600        25 646 292        33 700 118        

Sum driftskostnader 122 352 746      128 252 791      134 016 672      147 974 295      

Driftsresultat -2 013 381         -2 922 347         -1 923 610         -7 342 419         
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Redaksjonskomiteens innstillinger 

 

Arnstein Aasestrand, leder i redaksjonskomiteen for prinsipprogram, redegjör for komiteens 
innstilling til og begrunnelse for de forslagene til nytt prinsipprogram som ble oversendt 
komiteen. Innstillingen gjelder dagordens pkt. 10 Forslag til prinsipprogram for perioden 
2018 – 2021. Redaksjonskomiteens innstilling er som fölger: 

 

Gjennomgang av innstiling fra redaksjonskomiteen 

Komiteen har tatt hensyn til alle forslagene. De tiltrådte forsalgene er bakt inn i 

Prinsipprogrammet slik det nå ligger ute på Easymeet.  

Komiteen har i sitt arbeid funnet noen utfordringer og derfor gjort noen endringer som 

omtales under punktet «Generelt».  

Videre har redaksjonskomitéen tatt utgangspunkt i de forslag som kom opp under 

debatten.  

Generelt: 

Gjør oppmerksom på # 316 i - 5. Arbeidsliv: 

Der det står «Fra linje 185 styrkes «Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt…» til og med 
linje 188. 

Komiteen har kommet frem til at det her skal stå STRYKES og ikke styrkes. 

Har derfor strøket linjene 185-188 og erstattet med nytt avsnitt i henhold til forslag.  

Gjør oppmerksom på # 249 og # 248 - 10. Internasjonalt arbeid: 

Redaksjonskomiteen har strøket forslag # 249 med begrunnelsen i forslag # 248. 

Disse må ses i sammenheng og # 249 er derfor ivaretatt av # 248. 

 

Forslagene:  

Kirsten Engelsen avd. Hordaland: 

# 174 og 175  1. Visjoner og verdier  

Avvist 

«Forbundet for ledelse og teknikk: det selvsagte valgte for ledere og ingeniører i LO.» 
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Avist med bakgrunn i profesjon.  

Som det ble påpekt på talestolen kan dette for enkelte yrkesgrupper være for snever 

visjon. Det er derfor redaksjonskomiteen innstilling at den ikke ivaretar alle og kan 

derfor virke ekskluderende.  

Kristoffer fra avd. Oslo og Kurt Andreas Nilsen fra avd. Tromsø: 

#1 og # 246  8. Ledelse  

Redaksjonskomiteen har redigert inn intensjonen og brukt betegnelsen «barken og 

veden»  

Endret til: Mange av våre medlemmer opplever det vanskelig og «stå mellom barken 

og veden». Ved at de på den ene siden skal ivareta bedriftens interesser og på den 

andre siden ivareta ansattes interesser. FLT ønsker å sette fokus på ny kunnskap og 

utfordringer innen faget ledelse.» 

Pål Reidar Muggerud og Stian Lybekk Hansen avd. Kongsberg: 

Forslag # 100 5. Livslang læring 

# 99 og # 104 

Redaksjonskomiteen har bakt inn forslagene etter beste evne… 

Det er viktig at FLT bidrar til at utdanningsinstitusjoner legger til rette for den 

fremtidige arbeidstaker er i stand til å møte et arbeidsliv med ny teknologi. (#104) 

Fremtiden krever fagarbeidere. (#100) Med manglende kunnskap innenfor 

digitalisering, automatisering og robotisering vil Norge miste sin posisjon som 

ledende teknologinasjon og dermed vårt største konkurransefortrinn. Det vil i årene 

fremover stilles helt andre krav til kompetanse enn det mange av dagens 

videregående skoler, høyskoler, og Universitet kan tilby. Kompetente lærere som 

kontinuerlig søker ny kompetanse er en forutsetning for å møte morgendagens 

behov. (#99) 

Sondre Sæle Jacobsen avd. Kongsberg: 

# 96  3. Rekruttering 

Ivaretatt med teksten i linje 71 i det nye forslaget «Rekruttering av unge medlemmer i 

tillitsverv og styrearbeid er viktig.» 

Heidi Ch. Mjelde Apeland avd. Oslo: 

#233  3. Rekruttering 

Delvis tiltrådt; 
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«Forbundet vil styrke arbeidet med å gjøre medlemmer og tillitsvalgte tryggere i rollen 

som ververe. Vi vil følge opp medlemmer som bytter arbeidsplass på en bedre måte. 

De som melder seg ut må kontaktes med sikte på å beholde dem som medlemmer.» 

Tove Jakobsen avd. Oslo:  

#234  6. Arbeidsliv  

Strøket noe, fra 185- 188, linje som begynner med «Arbeidsgivers 

tilretteleggingsplikt...».  

Henviser til «generelt» og # 316. Med bakgrunn i dette mener redaksjonskomiteen at 

forslaget delvis er ivaretatt  

Terje Asprusten adv. Oslo: 

# 222  2. Organisasjon 

Ivaretatt i prinsipprogrammet 

Videre ber vi om at Landsmøtet gir administrasjonen og forbundsstyret fullmakt til og 

«språkvaske» Prinsipprogrammet og gjennomgå eventuelle grammatiske endringer. 

Det bes også om at det utarbeides en layout- trykkes, distribueres og publiseres.  

 

 

Vedtak: Landsmötet gir sin tilslutning til nytt prinsipprogram for perioden 2018 – 2021 med 
redaksjonskomiteens endringer. Videre gir Landsmötet  fullmakt til at administrajonen og 
forbundsstyret språkvasker og foretar evt. grammatiske endringer i prinsipprogrammet samt 
at det utarbeides layout og at programmet distrubueres og publiseres. Enstemmig vedtatt. 

Det nye prinsipprogrammet er som fölger. 

 

 

      

      

 

 

      

      

 

 

Til FLTs landsmøte fra redaksjonskomiteen  
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6. november 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til prinsipprogramdebatt! 

FLTs prinsipprogram vil bli vedtatt på FLTs landsmøte i 2017. Landsmøte er FLTs høyeste myndighet. 

Forbundsstyret har vedtatt at landsmøtet vil bli arrangert 4.-7. november 2017. Her er 

forbundsstyrets utkast til et nytt prinsipprogram for perioden 2018-2021. Vi ønsker dere alle en god 

debatt!  

 

Tidsfrist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet er satt til 4. mars 2017. 

Avdelingene skal bruke Easymeet forslags system ved innsending av forslag. Brukertilgang og 

håndbok vil bli sendt avdelingenes e-post 1. desember 2016. 

INNHOLDSFORTEGNELSE: 

 

1.Visjoner og verdier .................................................................................................................................................................. 3 

2.Organisasjon ............................................................................................................................................................................ 4 

3.Rekruttering ............................................................................................................................................................................ 5 

4.Velferd ..................................................................................................................................................................................... 6 

5.Livslang læring ......................................................................................................................................................................... 7 
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6.Arbeidsliv ................................................................................................................................................................................. 8 

7.Næringsliv.............................................................................................................................................................................. 11 

8.Ledelse .................................................................................................................................................................................. 13 

9.Kultur ..................................................................................................................................................................................... 14 

10.Internasjonalt arbeid ........................................................................................................................................................... 14
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1. 1. Visjoner og verdier  

Forbundet for Ledelse og Teknikk er tilsluttet LO og har en lang historie i å styrke våre medlemmers 

trygghet og rettigheter i arbeid- og privatliv. 

FLT vil arbeide for å bevare og styrke den norske modellen som medvirker til ro i arbeidslivet, færre 

konflikter, økt produktivitet, innovasjon og et godt velferdssamfunn. Sterk fagbevegelse og høy 

organisasjonsgrad er en forutsetning.  

Frihet for den enkelte henger nøye sammen med frihet og trygghet for alle, og ikke bare for utvalgte 

grupper. FLT arbeider for en politikk som gir like muligheter, en velferd som tar vare på alle uansett 

bakgrunn, samt en aktiv næringspolitikk som fremmer innovasjon og nyskapning.  

Aktivt målrettet faglig politisk samarbeid skal sikre våre medlemmers økonomiske, sosiale og 

politiske interesser. 

Gjennom medlemmenes aktive medvirkning skal det skapes enhet, kraft og entusiasme i arbeidet for 

å virkeliggjøre våre mål. 

Forbundet for Ledelse og Teknikk sin visjon er at forbundet skal være fremst i arbeidet for en 

utvikling av: 

 de beste og mest fremtidsrettede tariffavtaler  

 de beste tilbud til etter- og videreutdanning  

 en effektiv, og demokratisk serviceorganisasjon  

I samsvar med forbundets og landsorganisasjonens vedtekter er FLT til for å fremme: 

 våre faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 

 en samfunnsutvikling som sikrer vårt miljø, velferd og rettsikkerhet 

 en rettferdig fordeling av samfunnsgodene 

For å trygge vår felles fremtid, er FLT også til for å fremme det internasjonale samarbeid for fred, 

nedrusting, frihet, rettssikkerhet og demokrati.   
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2. 2. Organisasjon 

FLT skal være en effektiv og demokratisk organisasjon der medlemmene skal ha mulighet til å løfte 

sin sak i alle ledd i forbundet. Alle medlemmer skal ha best mulig service, uansett bosted, bransje og 

størrelse på bedriftsgruppen de tilhører. 

Vi vil sikre en god opplæring til medlemmer og tillitsvalgte både i avdeling og bedriftsgrupper. Sentral 

skolering skal i større grad sikre at alle medlemmer får samme tilbud om skolering, uavhengig av 

bosted og avdelingens aktivitet. Fokuset fra avdelingene og forbundet må i større grad rettes inn mot 

å heve kompetansen og aktiviteten i bedriftsgruppene. Dette gjennom både skolering, bedre dialog 

med bedriftsgruppene og å motivere bedriftstillitsvalgte. Etablering av bedriftsgrupper samt å få til 

valg av tillitsvalgte i bedriftsgruppene skal også være en oppgave som prioriteres høyere. Forbundet 

vil også videre arbeide for at tillitsvalgtopplæring gjøres kompetansegivende, dvs. at enheter 

enkeltvis eller samlet kan få en formell og godkjent status. I slike tilfeller er det naturlig å benytte 

Addisco. 

Det er et sentralt mål for forbundet at våre overenskomster og arbeidslivets lover blir fulgt av 

partene i arbeidslivet. Sammen med medlemmer i avdelingen skal vi jobbe for å utvikle de mest 

fremtidsrettede overenskomster og arbeide for at disse blir etterlevd. Tariffkonferanser og tariffråd 

er gode virkemidler for å oppnå dette.  

Vi skal ha det beste tilbudet til etter og videreutdanning. Forbundets tariffestede stipendordning skal 

videreutvikles slik at denne fortsatt bidrar til å sikre finansiering av medlemmenes behov for etter- og 

videreutdanning. Gjennom forbundets utdanningsselskap Addisco vil vi arbeide for å videreutvikle 

våre medlemmers mulighet til å gjennomføre kompetansegivende studier.  

FLT skal være en god arbeidsplass. Dette skal blant annet ivaretas gjennom å involvere, skape 

entusiasme og engasjement. Det skal legges til rette for at ansatte får opplæring og påfyll av 

kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver.  

FLTs mål med kommunikasjonsarbeidet er å skape og opprettholde gode relasjoner til omgivelsene. 

Dette forutsetter en aktiv og åpen kommunikasjon mellom styrende organer, tillitsvalgte og 

medlemmer slik at medlemmene får innsikt og kunnskaper om forbundet, samt blir kjent med og kan 

påvirke rettigheter og plikter som medlem av forbundet. FLT må arbeide for å sikre en toveis 

kommunikasjon mellom det enkelte medlem og forbundets organer. 
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Forbundet må gjøres kjent for potensielle medlemmer. Derfor skal det jobbes aktivt for å profilere 

forbundet på de arenaer der en treffer potensielle medlemmer, samt arbeide for redaksjonell omtale 

i saker som berører forbundet.  

Et relevant og informativt medlemsblad er en viktig kommunikasjonskanal til forbundets 

medlemmer. Det er også viktig at FLT har en hjemmeside og mobile løsninger som er oppdatert og 

som det er lett å finne relevant informasjon på.  

 

3. 3. Rekruttering 

Forbundet er avhengig av at rekruttering prioriteres i hele organisasjonen. For å få gjennomslagskraft 

og forhandlingsstyrke er vi avhengige av at vi er mange. Det er medlemmene og de tillitsvalgte ute i 

bedriftene som best sikrer dette. Derfor må det arbeides for at flere blir medlem og at vi beholder 

flere av de medlemmene vi alt har. Et av flere virkemidler er å arbeide for å øke skattefradraget for 

fagforeningskontingenten. Forbundet vil styrke arbeidet med å gjøre medlemmer og tillitsvalgte 

tryggere i rollen som ververe. Vi vil følge opp medlemmer som bytter arbeidsplass på en bedre måte. 

De som melder seg ut må kontaktes med sikte på å beholde dem som medlemmer.  

Rekruttering av unge medlemmer I tillitsverv og styrearbeid er viktig.  

Som funksjonærforbund har FLT en viktig rolle å spille i LO. Sivilingeniører, ingeniører, teknikere, 

produksjonsledere, arbeidsledere, veiledere, mellomledere, teamledere, tekniske funksjonærer og 

studenter som kommer inn under disse fagområdene, er typiske medlemmer av FLT.  FLT organiserer 

også selvstendig næringsdrivende. Vi organiserer ansatte på tvers av alle bransjer og yrkesgrupper.   

Medlemmene våre er i hovedsak sysselsatt i privat næringsliv og tjenesteyting, herunder ordinært 

ansatte i vekst- og attføringsbedriftene. Forbundet organiserer også ansatte i Statens vegvesen og i 

Forsvaret. 

Det er et godt utgangspunkt for medlemsøkning at det blir flere funksjonærer. Etterspørselen etter 

arbeidstakere med høyere utdanning vil fortsette å øke, og rekrutteringen av universitets- og 

høyskoleutdannede er stigende også til stillinger som tidligere ikke krevde høyere utdanning. Det  

har vært en positiv utvikling senere år med flere studenter innen tekniske fag – en av FLTs viktige 

målgrupper.  

Studenter er forbundets fremtidige yrkesaktive medlemmer. Forbundet har som mål at FLT skal få en 

økt andel av studentene som medlemmer. Dette krever innsats, ressurser og kunnskap om 
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utdanningsspørsmål. FLT vil være synlig i spørsmål som omhandler studentpolitiske saker og høyere 

utdanning.  

Det finnes i dag en stor gruppe selvstendig næringsdrivende innen forbundets bransjer og yrker. Det 

er i praksis lite som skiller dem lite fra tradisjonelle lønnstakere, uten at de har den samme lov- eller 

tariffmessige beskyttelsen som lønnsmottakere. Organisasjonstilbudet til denne gruppen er i dag 

svakt, samtidig som behovet for tilhørighet og ordnede forhold vil være viktig for mange. Her skal FLT 

ha et godt tilbud som gjør at vi blir det naturlige valget for selvstendige næringsdrivende.  

 

4. 4. Velferd 

Trygghet er en forutsetning for å skape et godt arbeidsliv og et stabilt og produktivt samfunn. 

Samfunnet skal ivareta sine innbyggere gjennom alle livsfaser. FLT vil at velferdstjenester skal være et 

offentlig ansvar som driftes og finansieres av fellesskapet. Løsningen på velferdsstatens utfordringer 

ligger ikke i privatisering og kommersialisering av tjenester. Skatt og avgifter skal sikre offentlige 

nødvendig inntekt og bidra til verdiskapning og utjevning mellom grupper og individer. En bred 

velferdspolitikk og en skattepolitikk som utjevner forskjeller er med på å bekjempe fattigdom.  

Overføringer gjennom velferdsstaten er nødvendig der hvor utjevning gjennom lønnssystemet eller 

skattesystemet ikke strekker til. Det gjelder særlig for grupper som står utenfor arbeidsmarkedet, 

men også for yrkesaktive som er avhengig av økonomisk støtte. Universelle fellesfinansierte 

velferdsordninger er bærebjelken for den norske modellen. Det er en viktig verdi i det norske 

samfunnet at alle, uavhengig av økonomi eller bakgrunn, har tilgang til de samme tjenestene.  

Pensjonssystemet med basis i Folketrygden skal være en bærebjelke i velferdsstaten. Folketrygden, 

AFP og tjenestepensjonsordningene skal sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig 

alderdom for alle. Et bredt organisert pensjonssystem må sikre muligheten for pensjonsopptjening 

fra første krone og fra første time, samt i deltidsstillinger og ved kortvarig og midlertidig arbeid. 

Staten må ta et samlet grep for å sikre at etablert pensjonskapital i form av fripoliser, 

pensjonskapitalbevis og løpende ordninger kommer under betryggende forvaltning og verdisikring, 

samt at man må være sikret mot tap av pensjon ved jobbskifte. FLT bør arbeide for å opprettholde 

minimum kjøpekraften i fremtidens pensjon.  
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5. 5. Livslang læring 

Det er viktig at FLT bidrar til at utdanningsinstitusjoner legger til rette for den fremtidige arbeidstaker 

er i stand til å møte et arbeidsliv med ny teknologi. Fremtiden krever fagarbeidere. Med manglende 

kunnskap innenfor digitalisering, automatisering og robotisering vil Norge miste sin posisjon som 

ledende teknologinasjon og dermed vårt største konkurransefortrinn. Det vil i årene fremover stilles 

helt andre krav til kompetanse enn det mange av dagens videregående skoler, høyskoler, og 

Universitet kan tilby. Kompetente lærere som kontinuerlig søker ny kompetanse er en forutsetning 

for å møte morgendagens behov.  

Kompetanse er nøkkelen til innovasjon og verdiskapning. Målet med langsiktig kompetansepolitikk er 

at den bygger på annerkjennelsen av behovet for livslang læring, både for individ og samfunn. 

FLT vil ha et utdanningssystem som sikrer at den enkelte får realisert sine evner og anlegg og der alle 

gis muligheter til læring uavhengig av bakgrunn. Utdanning skal være et offentlig ansvar, gratis og 

tilgjengelig for alle. 

FLT mener at fellesskolen må være religionsnøytral og være grunnlaget for et samfunn bygget på 

felles verdier av samhandling, toleranse og integritet. Fellesskolen skal være en plattform for å danne 

et bredt kompetansegrunnlag i befolkningen. Dette utgjør vårt viktigste vilkår for å kunne skape 

verdier.  

FLT skal jobbe for at flere unge velger å studere ingeniør- og/eller teknologifag i årene fremover. Det 

må tilrettelegges for at Y-veien er et godt alternativ i veien til høyere utdanning. Kompetente 

rådgivere er en nødvendighet.  

Derfor må det legges til rette for å styrke undervisningen i realfag og øke rekrutteringen til disse 

fagene i den videregående skolen. Grunnlaget for lærelyst i realfag må legges allerede i grunnskolen. 

Også i barnehagene bør en skape interesse for å lære om realfag. 

Alle skal ha mulighet til å studere på heltid. Finansiering fra Lånekassen må som et minimum økes i 

takt med den generelle kostnadsutviklingen. Ved fullført utdanning bør en større andel av studielånet 

omgjøres til stipend. Det må arbeides for at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og 

arbeidsliv styrkes, og at det gis rammevilkår slik at arbeidslivet kan utgjøre en større andel av 

studentenes læringsarena. Forbundet vil fortsette arbeidet med å sikre at den tekniske fagskolen 

utgjør et solid utdanningstilbud for alle med fagbrev og arbeidslivserfaring, og at finansiering skal 

være statens ansvar på lik linje med annen høyere utdanning. Teknisk fagskole må gi studiepoeng. 

FLT vil arbeide for å høyne statusen til fagskolen i næringslivet. 
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Vårt samfunn er i sterk grad preget av raske endringer som påvirker arbeidslivet, og dette stiller 

stadig nye krav til vår kompetanse. Oppdatering av, og ny kunnskap er en forutsetning for å kunne 

mestre arbeidslivet, og dermed bedre den enkeltes livskvalitet. Alderssammensetningen i Norge er i 

seg selv avgjørende grunn til en sterkere satsing på livslang læring. De ungdomskull som kommer ut i 

arbeidslivet i mange år fremover er mindre enn hva landet trenger for å erstatte de som går ut. Det 

naturlige frafallet av kompetent arbeidskraft kan ikke dekkes kun av nyutdannede. 

Kompetansebehovet må også dekkes av etter- og videreutdanning av de som allerede er i 

arbeidslivet. Det må legges til rette for læring gjennom hele livet, og flere må kunne ta utdanning 

parallelt med jobb. 

FLT vil arbeide for en nasjonal strategi for livslang læring. Etter- og videreutdanning må tilpasses 

arbeidslivets behov for kompetanse og voksnes ønsker og behov for utdanning. Det skapes mest 

kunnskap når man knytter læringssituasjonen tett opp til det daglige jobbvirket. Arbeidstakernes 

jobberfaring må være en integrert del av undervisningen. Etter- og videreutdanning skal være på 

arbeidstakerens premisser og opptak på bakgrunn av realkompetanse er en forutsetning. Forbundet 

vil derfor, gjennom Addisco, fortsette arbeidet med å utvikle, levere og organisere etter- og 

videreutdanning til medlemmene.  

FLT vil støtte opp om LOs arbeid for å få på plass et system for finansiering av livsopphold under 

utdanningspermisjon. 

 

6. 6. Arbeidsliv 

FLT vil at arbeidslivspolitikken skal bygge på den norske modellen med samarbeid mellom 

myndigheter og partene i arbeidslivet. Sterke fagforeninger, kollektive avtaler og høy 

organisasjonsgrad både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden er en forutsetning. 

Arbeidslivet er i konstant endring. Globalisering og den digitale utviklingen bidrar til at arbeidsplasser 

automatiseres og endres i et tempo vi ikke har sett tidligere. Norge er teknologiledende på flere 

områder, og vi er flinke til å ta i bruk ny teknologi og skape verdier. Dette kan gi grunnlag for ny vekst 

og økt industrivirksomhet, men det stiller også store krav til økt og fornyet kompetanse. Kompetanse 

er en avgjørende del av svaret på utfordringen fra globalisering, digitalisering og 

teknologiutviklingen. Kombinasjonen av en hurtig teknologiutvikling og en gradvis høyere 

pensjonsalder øker ytterligere behovet for etter- og videreutdanning. Eldre arbeidstakere vil også i 

fremtidens arbeidsliv være en viktig ressurs for næringslivet. 
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Å bevare råderetten over forbundets tariffavtaler er en grunnleggende og helt avgjørende 

forutsetning for at forbundet og forbundets medlemmer skal bevare sin identitet og selvstendighet i 

fremtiden. Det er derfor bare forbundets medlemmer som kan fatte vedtak som endrer innhold og 

omfang i forbundets overenskomster. For å sikre og utvikle forbundets avtaler er det nødvendig å 

holde et høyt aktivitetsnivå blant medlemmer og tillitsvalgte, for eksempel gjennom arbeidet i 

forbundets tariffråd.  

Erfaring fra arbeidslivet og undersøkelser viser at vertikale avtaler fører til at LO mister oppslutning 

blant funksjonærer og arbeidstakere med høyere utdanning. Det er derfor viktig for FLT å synliggjøre 

for LO og de andre LO-forbundene at en vertikal struktur vil svekke LO i konkurranse med andre 

forbund utenfor LO. LOs ledelse og Forbund i LO må arbeide aktivt for at gjeldende avtale- og 

organisasjonsgrenser respekteres. Forbund i LO må jobbe sammen, ikke mot hverandre.  

Arbeid med systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og regelverket tilknyttet dette bør 

til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Arbeidstakerne har et 

medvirkningsansvar, og FLT ser det som viktig at de ansatte selv og deres representanter tar ansvar 

og aktivt anvender det eksisterende regelverk 

Bedriftsdemokrati er viktig for å realisere et menneskelig og velfungerende arbeidsliv. For å oppnå 

dette er det viktig at arbeidstakerne og deres representanter har kunnskap til lov- og avtaleverket. 

Drøftelser er viktig for at arbeidstakerne blir informert om ledelsens tanker og vurderinger. Først der 

hvor arbeidstakerne er informert om virksomhetens drift kan vi reelt oppnå bedriftsdemokrati. 

Arbeidstakeres medvirkning i omstillings- og innovasjonsprosesser er viktig for at organisasjoner og 

bedrifter skal kunne være i stand til å takle nye utfordringer på en god måte.  

En sunn bedriftskultur bygger på åpenhet og god kommunikasjon. Det er derfor viktig at det legges til 

rette for varsling av kritikkverdige forhold gjennom interne rutiner og god kommunikasjon. Samtidig 

er det viktig at arbeidstaker er klar over sin rett og plikt til å si fra om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. Represalier og usynlige måter å gjengjelde varslingen på er uakseptabelt. 

Dagens teknologi gjør at skillet mellom arbeid og fritid er mindre nå enn før. Det er viktig å verne om 

fritiden. I iveren etter å imøtekomme et stadig økende krav om fleksibilitet, må det ikke glemmes at 

verneaspektet i lov- og avtaleverk kanskje er mer relevant enn noen gang. Uten bevissthet rundt 

reglene om arbeidstid vil det føre til at arbeidsmiljølovens og tariffavtalers rettigheter om arbeidstid, 

hvileperioder og godtgjørelse for overtid undergraves. Langt flere arbeidstakere er i dag unntatt fra 

arbeidstidsbestemmelsene enn hva som er lovgivers intensjon. Lovens intensjon må følges. Kunnskap 

og bevissthet om regelverket er sentralt for at arbeidstakere har arbeidstidsordninger som kan 
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balanseres med fritid. Det er derfor også nødvendig å fortsette arbeidet med å klargjøre lovens 

unntaksbestemmelser. 

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er målet å få til arbeidsplasser til det beste 

for den enkelte arbeidstaker og samfunnet. Derfor må målet være å få ned antallet langtidssyke og 

uføre og et arbeidsliv med større muligheter for personer med redusert arbeidsevne. For enkelte vil 

det ikke være mulig å jobbe under sykdom, men for andre kan passivitet forlenge sykdom, og hel 

eller delvis jobb kan være helsefremmende.  

FLT arbeider for å bevare og utvikle gode sykelønnsordninger for medlemmene både gjennom 

tariffarbeidet og gjennom LO. Ressurssterke mennesker står i dag utenfor arbeidslivet på grunn av 

sine fysiske og psykiske hemninger. Med tilrettelegging kan de gjøre en innsats. Her har tillitsvalgte 

en viktig oppgave i å være pådriver for bedre tilrettelegging. 

FLT mener det er viktig å sette søkelyset på at arbeidstakere i ulike faser av livet kan få behov for 

tilpasninger i arbeidssituasjonen. FLT mener derfor at livsfasepolitikk bør vær en del av 

personalpolitikken i den enkelte virksomhet.  

I et likeverdig samfunn må kvinner og menn ha lik rett og mulighet til å delta i arbeidsliv, faglig og 

politisk virksomhet, og i etter- og videreutdanning, uansett kulturell og sosial bakgrunn. Selv om 

Norge har kommet langt i likestilling mellom kjønnene, er det fremdeles forskjeller. En av årsakene til 

ulik lønn mellom kvinner og menn er at langt flere kvinner jobber deltid. Retten til heltid må 

lovfestes. En annen viktig årsak er forskjellen på hvor menn og kvinner jobber, og det må legges til 

rette for at flere kvinner velger realfag og tekniske yrker. Likelønn er fremdeles en utfordring i norsk 

arbeidsliv. FLT vil jobbe for at kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. En jevnere 

fordeling av den betalte foreldrepermisjonen mellom foreldre er også et viktig tiltak for økt 

likestilling i familiene.  

FLT vil slutte opp om tiltak for å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid 

dersom de ønsker det. FLT imøteser et arbeidsliv som anerkjenner og benytter seg av den verdifulle 

kompetanse som følger av erfaring gjennom et langt arbeidsliv. Det er derfor viktig at eldre unngår 

utstøting for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser. Det er viktig at 

arbeidstidsbestemmelsene og arbeidsmiljøet er slik at arbeidstakeres helse og velferd sikres og at det 

er mulig å stå i arbeidslivet til oppnådd pensjonsalder. Lov- og avtaleverket må da sikre at eldre 

arbeidstakere ikke diskrimineres ved omorganiseringer og i ansettelsesprosesser.  

En vellykket integreringspolitikk er en forutsetning for at innvandringen til Norge skal lykkes for 

samfunnet og for den enkelte; økonomisk, sosialt og politisk. Hovedutfordringen ligger i 
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integreringspolitikken og i en styrking av arbeidslinja generelt. Arbeidslivet er den viktigste arena for 

integrering ved siden av skolen. 

Til tross for at stadig flere lever åpent som lesbiske, homofile, bifile og transepersoner er det fortsatt 

mange i denne gruppen som ikke våger å være seg selv på jobben. Derfor må det jobbes for at 

arbeidslivet blir mer inkluderende og tolerant.  

 

7. 7. Næringsliv 

FLT støtter en aktiv næringslivspolitikk der hele landet tas i bruk. I en verden hvor stadig flere varer 

og tjenester er utsatt for global konkurranse må vi satse på næringer der Norge har særlige fortrinn. 

Forbundet vil i hovedsak arbeide for en politikk som styrker nærings- og bransjeinteresser som er 

sentrale for forbundets medlemmer. Det må legges rette for en politikk som bidrar til økt nyskaping. 

FLT vil jobbe for å sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser, viktig infrastruktur og 

strategisk viktige industribedrifter.  

Norge har gode forutsetninger for høyteknologisk industri. Det er denne industrien som har vært og 

er en viktig forutsetning for at Norge kan være ledende innen nyskapning og innovasjon. Forskning 

og utvikling er sentralt for å opprettholde og videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv.  

FLT er positiv til å ta i bruk ny teknologi, dersom dette kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser 

og til at arbeidsvilkårene for arbeidstakerne blir bedre. Det er også utgangspunktet når vi går inn i 

diskusjonen om ny teknologi som tillater nye måter å organisere tjenester på.  

Det er en grunnleggende forutsetning at lover og avtaler fortsatt sikrer arbeidstakerens rettigheter 

og hindrer sosial dumping. Samfunnet må sikres tilstrekkelig skatteinntekter til å opprettholde 

velferdssystemet. Vi må arbeide mot svart arbeid, sosial dumping og useriøse kontrakter som følge 

av denne teknologien.  

I Norge er det petroleumsnæringen med tilstøtende industri som sysselsetter flest personer i privat 

sektor. Industrien har behov for teknologi som maksimerer utvinning av olje og gass på eksisterende 

felt. FLT vil jobbe for at norsk oljepolitikk fortsatt skal bygge på en ambisjon om å ta hele landet i 

bruk. Utvikling og utnytting må baseres på en føre-var-politikk som ivaretar hensynet til miljø, 

sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen. FLT mener at det må åpnes for 

konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Konsekvensutredning er 

ikke det samme som oljeleting. Konsekvensutredninger skal sikre at virkninger på miljø, 
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naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under planlegging, og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, dette kan gjennomføres. En konsekvensutredning er et ja til mer kunnskap. 

FLT vil arbeide for en bærekraftig utvikling av landets næringsliv. Som en betydelig leverandør av 

energi, må Norge ta sin del av ansvaret for den miljøtrussel som dagens utslipp av skadelige 

klimagasser representerer. Skal vi lykkes med å redusere utslipp av klimagasser de neste tiårene, er 

det avgjørende at det utvikles nye teknologiske løsninger. I Norge finnes teknologi, miljøer og selskap 

som kan gjøre stor nytte for seg i verden. Markedet for fornybar energi er i stor vekst og betydelig og 

relevant kompetanse bør utnyttes. 

Havbruksnæringen er en vekstnæring. Sammen med nye produksjonsmåter, kommer det behov for 

ny kunnskap. Det gjelder spesielt forskning på bekjemping av sykdommer, redusere forurensingen og 

utvikling av produksjonsanlegg som er rømningssikre.   

Norge har mye kraftintensiv industri som er avhengig av konkurransedyktige energipriser og 

langsiktige kraftavtaler. Norge må sikre at vår industri kan utnytte våre naturgitte fortrinn og sikre 

norske arbeidsplasser. Det er derfor nødvendig med økt og effektivisert kraftproduksjon, som skjer 

innenfor rammene av Norges klimapolitiske forpliktelser.  

Myndighetene må legge til rette for at eksisterende vannkraftanlegg og tilhørende utstyr blir 

opprustet og modernisert, i tillegg til økt produksjon gjennom eksempelvis småkraft, vindkraft, 

bølgekraft og solkraft. For å sikre stabilitet gjennom perioder med lav forsyning av kraft som ikke kan 

reguleres, må magasinkapasiteten utbygges. FLT mener hjemfallsretten til de norske 

vannkraftressursene må bestå.  

Byggesektoren er viktig i klimapolitikken. Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en 

stor og nødvendig oppgave for og nå fastsatte klimamål. 

En reiselivsnæring med høy kvalitet og god innovasjonskraft er viktig for å opprettholde 

verdiskapningen.  Det bør satses på mangfold og opplevelse for å få til helårs arbeidsplasser og en 

bærekraftig utvikling av bransjen. Vi har stort mangfold i hva vi har å tilby, og FLT mener det må en 

økt satsing til for å markedsføre dette mangfoldet både nasjonalt og internasjonalt.  

FLT vil jobbe for en samferdselspolitikk som ivaretar næringslivets behov for effektive og trygge 

transportløsninger og som bidrar til å skape næringsutvikling både i distriktene og i sentrale strøk. 

Det må brukes betydelige ressurser på å oppgradere og forbedre både vei- og jernbanenettet. 

Stamveinettet må gis høyeste prioritet, spesielt med hensyn til trafikksikkerheten og næringslivets 

konkurranseevne. FLT vil også støtte opp om et miljøvennlig transportsystem og ser det som 

nødvendig med et betydelig løft i satsingen på kollektive transportløsninger.  
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Biler står for klimautslipp og svevestøv. Det gjør også anleggsmaskiner, skips- og godstrafikk uten at 

det har fått særlig oppmerksomhet i offentligheten. FLT mener derfor det må utvikles en ny og 

offensiv politikk for å gjøre veibygging og veivedlikehold mer miljøvennlig. 

På en rekke vegstrekninger finnes i dag ingen dekning for kommunikasjon. FLT mener at sikkerheten 

med dette ikke er god nok. Forbundet vil derfor jobbe for å gi full radio- og mobildekning på alle riks- 

og fylkesveier, inkludert tunneler.   

FLT er skeptisk til anbudsutsetting og kommersialisering av velferdsordninger. Det er viktig å 

opprettholde og videreutvikle gode arbeidsmarkedstilbud til personer med store bistandsbehov som 

f.eks. personer med psykiske lidelser, rusvansker, lese- og skrivevansker og lite arbeidserfaring. 

Anbudsutsetting av slike tjenester er til hinder for dette og fører bl.a. til at slike grupper skyves ut til 

fordel for dem som står nært arbeidsmarkedet og som er lettere å få i jobb.  

FLT vil fornye attføringspolitikken. NAV må styrkes og selv drive arbeidsmarkedstiltak i egenregi for 

personer som står nært arbeidsmarkedet. Etaten skal samarbeide tett med attføringsbedrifter og 

andre ideelle leverandører. Disse skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer 

med nedsatt arbeidsevne. Det er behov for flere tiltaksplasser. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) må 

styrkes og videreutvikles. I attføringsarbeidet ellers må ordinært arbeidsliv være hovedarenaen med 

mål om ansettelse etter attføringsperioden.   

 

 

8. 8. Ledelse 

FLT arbeider for å skape en god forståelse av viktigheten og rollen til ledere. Vi lever i en svært 

konkurransepreget tid, der ledelse og lederstil er med og skaper økt fortjeneste, økt fornyelse og 

økte konkurransefortrinn i markedet. Mange av våre medlemmer opplever det vanskelig og «stå 

mellom barken og veden». Ved at de på den ene siden skal ivareta bedriftens interesser og på den 

andre siden ivareta ansattes interesser. FLT ønsker å sette fokus på ny kunnskap og utfordringer 

innen faget ledelse.  

Kompetansebygging er avgjørende for å oppnå trygghet i arbeidslivet og for å ivareta medlemmenes 

utviklingsmuligheter. FLT vil legge til rette for at flere medlemmer skal kunne utvikle sine ferdigheter 

som ledere. Addisco-utdanningen er av stor betydning i så måte.  Medarbeidere motiveres av ledere 

som evner å kombinere forretningsmessige mål med personlig og emosjonelt engasjement. 
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Gjennom forståelse av at lokale og globale markeder er i omstilling og endring, vil riktig ledelse være 

nøkkelen til hjelp for å håndtere usikkerhet i pressede situasjoner. Det må fokuseres på ledelse som 

fag.  

FLT er opptatt av at ledere skal være sitt ansvar bevist i saker som omhandler varsling og bidra til et 

godt arbeidsmiljø som er inkluderende. Det å motivere ansatte og få det beste ut av medarbeidere er 

en viktig lederoppgave.  

 

9. 9. Kultur 

Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv er viktig for å gi våre liv et rikere innhold. Alle må gis 

tilgang til kunstopplevelse og kulturaktiviteter. Det offentlige må ta et større ansvar for å øke tilbud, 

tilgjengelighet og kvalitet for å fremme barn og unges deltakelse i kulturlivet.  

Kultur skaper nærhet og samhold mellom mennesker, og er som sådan også fredsskapende, fordi det 

gjennom kulturaktiviteter oppstår et samspill mellom mennesker som går på tvers av politiske, 

sosiale, etniske, religiøse og språklige grenser.  

Grunnlaget for et rikere samfunn legges i arbeidet med barn og unge. Her har skolen en viktig rolle i 

formidling av kunnskap, historie, ferdigheter og tradisjoner. Samtidig er skolen en møteplass der 

barn fra ulik bakgrunn kan bli kjent med hverandre og skolen bør legge til rette for at bånd knyttes på 

tvers av kulturskiller.  

FLT ønsker en god satsing på kulturskolene, og vil at alle barn skal ha mulighet til å delta på dette.  

Derfor må kulturskolen bli gratis og en må ha ressurser til å hente inn gode instruktører slik at 

kulturskolen kan få til god kvalitet i kombinasjon med bredde.  

FLT støtter opp om å bringe kulturen inn på arbeidsplassene. Forskning viser at den økonomiske 

veksten er størst på steder med et rikt kulturliv. Spennende møter med kunst og kultur er med på å 

trigge kreativiteten og øke trivselen på arbeidsplassen.  

FLT er opptatt av å videreformidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Her 

under ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner for ettertiden. FLT vil aktivt støtte opp om 

foreninger/lag som jobber for å ivareta og formidle arbeiderkulturen, og som gjør en viktig innsats 

lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. 
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10. 10. Internasjonalt arbeid 

FLTs internasjonale engasjement og solidaritetsarbeid er en naturlig forlengelse av kampen for 

økonomisk og sosial rettferdighet hjemme. Fred, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet, 

rettferdig fordeling og økonomisk utvikling sikres best i land med bred folkelig deltakelse. Retten til å 

organisere seg og fritt delta i politisk arbeid er en grunnleggende menneskerettighet.  

FNs menneskerettighetserklæring og International Labour Organization kjernekonvensjoner slår fast 

at faglige rettigheter er en del av menneskerettighetene. FLT vil bidra til å styrke internasjonal 

fagbevegelse i utviklingslandene, slik at faglige rettigheter sikres, at sosial rettferdighet skapes, og at 

folk får en jobb og en lønn å leve av.  I mange land er fagbevegelsen et viktig korrektiv til 

myndighetenes politikk. Sterke fagorganisasjoner er en sentral aktør i det sivile samfunn, og kan 

bidra til en mer rettferdig fordeling av godene. FLT ønsker å støtte opp om byggingen av 

representative og demokratiske fagorganisasjoner i utviklingsland.  

Den internasjonale kampen mot barnearbeid er viktig. Barn skal ha utdanning og barnas familier må 

sikres jobb og en lønn å leve av. Skjev fordeling av ressursene krever en global økonomi og politikk 

som omfordeler.  

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Norske myndigheter må sikre en aktiv 

tilstedeværelse for kontroll og håndheving av norsk lovgivning og suverenitet. Det må også legges 

opp til samarbeid med kyststatene i nordområdene med hensyn til felles utfordringer på 

ressursutnyttelse, forvaltning og miljøhensyn.  

FLT er for alle former for samarbeid som sikrer nedrustning, fred og demokrati. FLT mener at norsk 

utenrikspolitikk hovedsakelig må bygge på et forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom FN. 

Norsk sikkerhetspolitikk må fortsatt bygge på vårt NATO-medlemskap. Forsvarsbudsjettet må styrkes 

og oppfylle de forpliktelsene som NATO- medlemskapet medfører. Internasjonalt forpliktende 

samarbeid er en nødvendighet i en globalisert verden. Globale og regionale utfordringer løses best 

gjennom at land jobber sammen for å løse felles utfordringer.  

FLT tror på et internasjonalt forpliktende samarbeid. Tettere samarbeid mellom alle landene i Europa 

er med på å sikre et fredelig kontinent.  I Europa er vår tilknytting EØS-avtalen og den har ivaretatt 

Norges interesser. FLT støtter opp om en aktiv norsk europapolitikk. Vi må benytte muligheten til å 

påvirke fullt ut, og derfor må vi inn i prosessene på et tidlig tidspunkt for å få gjennomslag. Dialog 

med arbeidslivets parter i forbindelse med EU-lovgivning i norsk rett er avgjørende.  

Internasjonale avtaler om handel må sikre at arbeidstakernes rettigheter styrkes. 

Organisasjonsretten og retten til kollektive avtaler og forhandlinger må videreutvikles. Den sosiale 
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dimensjon og arbeidstakernes rettigheter i EU-/EØS-regelverket må styrkes. Land som har bedre 

ordninger er en minimumsordningene må kunne opprettholde og videreutvikle disse.  

FLT vil arbeide mot TTIP og TISA- avtalene; internasjonal handel med tjenester dersom dette fører til 
svekking av det offentlige tjenestetilbudet, kommersialisering av velferdsordninger, og til investor/ 
stat -tvisteløsninger. Alle nasjoner må ha rett til å sikre egen selvforsyning av matvarer.  

 

FLT er også positiv til et tettere nordisk samarbeid både politisk og faglig. Myndighetene må bidra til 

at både norske og nordiske interesser i Europa styrkes gjennom et aktivt nordisk samarbeid. 

 

 

 

 

 

Ulf Madsen, leder i redakjsonskomiteen for vedtekter, redegjör for komiteens innstilling til 
og begrunnelse for de forslagene som ble oversendt komiteen. Innstillingen gjelder 
dagordens pkt 7 Forslag til endring av forbundets vedtekter. Redaksjonskomiteens innstilling 
er som fölger: 

 

REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING PKT 7 – VEDTEKTER 

 

# 1 Normalvedtekter for avdelinger § 6 Tariffkrav – Tariffrevisjoner 

Pkt. 3 

Forslag #76 
Avdeling FLT - Avd. 029 Kongsberg 

§6 punkt 3. Tilføye /bedriftsgruppe.  Endre eksisterende tekst til: Vil en avdeling 
/bedriftsgruppe si opp tariffavtalen eller stille krav om ny tariffavtale, plikter avdelingen å 
sende forbundet opplysninger om hvor mange som omfattes av avtalen, hvor mange som er 
organisert og for øvrig alt som omfatter lønns- og arbeidsvilkårene. Melding må sendes 
forbundsstyret innen 3 måneder før avtalen kan sies opp. 

Begrunnelse: Bedriftsgruppene sitter nærmest lønns og arbeidsvilkårene og er den naturlige 
parten til å ha behov for endringer av lønns og arbeidsvilkår. Det er naturlig at avdelingen 
koordinerer forslag som skal inn til forbundet. 
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Redaksjonskomiteens innstilling:  

§ 6-3 har ingen reell betydning da fullmakten nå sitter i forbundet sentral og 
LO. Redaksjonskomiteen foreslår derfor å stryke § 6-3. Redaksjonskomiteen 
foreslår også å slette § 4-11, og § 4-12 fra setningen som starter med «gjelder 
avstemningen oppsigelse…….» av samme grunn. 

 

___________________ 

 

# 2  Forbundets vedtekter § 23 Fritak og reduksjon av kontingent 

Tilleggsforslag til forslag #330 

Avdeling 22 – Rogaland 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Forslaget trukket av avdelingen. 

# 3  Normalvedtekter for avdelinger § 4 Årsmøte og medlemsmøter 

Pkt.8 

Avdeling 003 – Horten 

Endring av forslag #220 normalvedtekter for avdelingen. 

Årsmøte i avdelingen kan beslutte å opprette egen pensjonistgruppe. LEDER FOR 
PENSJONISTGRUPPA VELGES PÅ PENSJONISTGRUPPAS ÅRSMØTE OG VERIFISERES AV 
AVDELINGENS ÅRSMØTE. Leder for pensjonistgruppa kan tiltre avdelingens styre. 
Vedkommende tiltrer med tale- og forslagsrett, OG MED SAMME RETTIGHETER VEDR. KURS 
OG KONFERANSER SOM STYRET. 
Melding om pensjonistgrupper sendes forbundet sammen med avdelingens årsberetning, 
regnskap og melding om valg. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  
 
Redaksjonskomiteen foreslår ny tekst: 
Årsmøte i avdelingen kan beslutte å opprette egen pensjonistgruppe. LEDER 
FOR PENSJONISTGRUPPA VELGES PÅ PENSJONISTGRUPPAS ÅRSMØTE FOR 1 
ÅR AV GANGEN. Leder for pensjonistgruppa kan tiltre avdelingens styre. 
Vedkommende tiltrer med tale- og forslagsrett. 
Melding om pensjonistgrupper sendes forbundet sammen med avdelingens 
årsberetning, regnskap og melding om valg. 
 



23 
 

Redaksjonskomiteen oversender til det nye forbundsstyret å vurdere 
retningslinjene for kurs og konferanser med hensyn på pensjonisterleders 
deltagelse. 
 

----------------------------------------- 
 
 
# 4 Rammevedtekter for bedriftsgrupper § 4  Styrets oppgaver  
 
Nytt pkt 10: 
 
Avdeling 029 Kongsberg 

Forslag 91 

Bedriftsgrupper må sørge for at alle medlemmer har gyldig e-postadresse i FLTs 
medlemsdatabase. 

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Forslaget er allerede vedtatt av Landsmøte. 

 

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

 

# 5 Normalvedtektene for avdelinger § 1 Oppgaver 

Pkt. 4 

Avdeling 029 Kongsberg 

Fremme på nytt forslag # 63 

§ 1-4: Sette punktum i setning slik at ordlyden blir: 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Intensjonen i forslaget tiltres. I og med at forslag 38 er vedtatt blir ny ordlyd: 

Å bistå at det blir opprettet bedriftsgrupper der det er grunnlag for det og at 
det velges et styre i bedriftsgruppene. Medvirke til det samme ved aktuelle 
utdanningsinstitusjoner innenfor forbundets omfangsområde. 

 

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

 

# 6 Forbundets vedtekter § 23 Fritak og reduksjon av kontingent/ 
forsikringspremie 
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Avdeling 022 Rogaland 

Tilleggsformulering til forslag #330 

Til pkt 1. Ny setning inn som nr 2: «En del av forsikringene faller bort. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Intensjonen i forslaget tiltres med ny tekst: 

Enkelte forsikringer bortfaller. 

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

 

# 7  Forbundets vedtekter  § 8 Landsråd  

Pkt. 3 

Avdeling 059 Harstad 

Forslag 9 

Landsrådet er forbundsstyrets rådgivende organ, og skal gi råd i alle de saker landsrådet 
mener at forbundsstyret trenger det. Forbundsstyrets sakspapirer skal sendes til landsrådets 
medlemmer. 

I disse saker har ikke forbundsstyrets medlemmer stemmerett. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. Deler av forslaget er ivaretatt, bl.a. gjennom forslagene #12 og 
#29, samt vedtak gjort i forbindelse med 9.18.  

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

 

# 8  Forbundets vedtekter § 8 Landsrådet  

Pkt. 4 

Avdeling 059 Harstad 

Forslag 12 

Landsrådet kommer sammen til møte så ofte forbundsstyret finner det nødvendig, eller at 
halvparten av de valgte landsråds medlemmene krever det. Dog minst 1 gang pr år. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. Deler av forslaget er ivaretatt, bl.a. gjennom forslagene #12 og 
#29, samt vedtak gjort i forbindelse med 9.18.  

---------------------------------------------- 
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# 9 Forbundets vedtekter § 9 Landsrådets myndighetsområde 

Pkt.  6 

Avdeling 059 Harstad 

Valgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer. Alt etter dette skal strykes. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Intensjonen tiltres. Ny tekst foreslås: 

Velge valgkomite til forbundets landsmøte. Valget foretas så snart 

landsmøtets representanter er kjent gjennom innkomne fullmaktskjemaer, 
men senest 2 måneder før landsmøtet åpner. Valgkomiteen skal bestå av 7 
medlemmer, hvorav minst et medlem fra forbundsstyret. 

 

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

 

# 10  Forbundets vedtekter §§ 21 Kontingent og 23 Fritak og reduksjon av 
kontingent/ forsikringspremie 

Avdeling 029 Kongsberg. 

Foreslår at forslag 329 og 330 oversendes redaksjonskomiteen for presisering av tekst. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. Nåværende tekst opprettholdes. Dette gjelder to ulike 
medlemsgrupper, hhv yrkesaktive og pensjonister. Pensjonister kan gis 
tilbakevirkende fritak på grunn av behandlingstid på vedtak. 

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

# 11  Forbundets vedtekter § 3 Medlemskap 

Avdeling  109 Haram 

Forslag #14  

• medlemsskap; 
 

• Det er det fysiske oppmøtestedet til medlemmet som vil avgjøre hvilken FLT 
avdeling denne vil tilhøre. Blir det strid om hvilken avdeling medlemmet 
tilhører, tar forbundsstyret avgjørelsen. Som eksempel kan det benyttes 
organisasjonsnr for arbeidsplassen. Hvor medlemmet får mest mulig igjen for 
medlemsskapet bør vektlegges (medlemsmøter, sjansen til å delta på 
styremøter, årsmøter, blåturer, kurs og andre arrangement kan nemnes som 
eksempler) 
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Redaksjonskomiteens innstilling:  

Intensjonen i forslaget tiltres. Saken oversendes det nye forbundsstyret for 
utredning.  

 

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

 

# 12 – gjelder forbundets vedtekter § 16 Kontrollkomiteen  

Pkt. 6 

Avdeling 004 Oslo 

Kontrollkomiteen må avgi sin årsberetning til Landsrådet. 

Kontrollkomiteen avgir sin årsberetning til landsrådet. Årsberetningene legges frem for 
landsmøtet." 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Intensjonen i forslaget tiltres med nytt forslag: 

Kontrollkomiteen avgir sin årsberetning til forbundsstyret og landsrådet. 
Årsberetningene legges frem for landsmøtet." 

__________________ 

 

# 13 Avdelingenes vedtekter § 4 Årsmøter og medlemsmøter 

Pkt. 12 

Avdeling 022 Rogaland 

Forslag # 161 Pkt. 12:  

Legge inn komma etter medlemsmøter og etter absolutt flertall.  Bytte ut "unntakelse" med 
"unntak". Bytte ut "stemmesedlene sendes forbundsstyret med melding om hvor mange 
medlemmer avdelingen har på det tidspunkt avstemningen fant sted" med "avstemming 
foregå etter regler fastsatt av forbundsstyret". 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltrer språklige endringer frem til … Gjelder avstemningen oppsigelse av 
overenskomst …. Som strykes.  Viser for øvrig til # 1. 

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

 

# 14  Avdelingenes vedtekter § 7 Avstemningsregler  
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Pkt.3 

Avdeling 029 Kongsberg 

§7 punkt 3. Slettes: Tvister mellom en avdeling og medlemmene om denne bestemmelse 
avgjøres av forbundsstyret. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Forslaget tiltres. 

 

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

 

# 15  Forbundets vedtekter § 2 Formål 

Avdeling 022 Rogaland 

Trukket av avdelingen 

 

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

 

# 16  Avdelingenes vedtekter § 3 Medlemskontingent  

PKT.1 

Avdeling 037 Kristiansand og omegn 

Forslag #219 

Tillegg til tekst 

Bare yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved fastsettelse av avdelingskontingenten. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres 

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

 

# 17 Forbundets vedtekter § 6 Landsmøtets myndighetsområde 

Pkt. 1 

Avdeling 004 Oslo 

Forslag #78 

Endre fra "Prinsipprogram" til Handlingsprogram : 
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Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke, men oversendes det nye forbundsstyret for videre behandling. 

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

 

# 18 – Forbundets vedtekter § 12 Regionorganisasjon  

Pkt. 4 

Avdeling 043 Sandefjord 

Endringsforslag til forslag # 300 

Første avsnitt: en representant fra vært fylke 
Andre avsnitt andre setning: Valget foretas fortrinnsvis blant avdelingsleder og nestleder 

 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Første avsnitt tiltres ikke, da vi mener det ikke er behov for å øke antall 
representanter.  

Andre avsnitt tiltres. 

 

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

# 19  Forbundets vedtekter § 5 Landsmøtet 

Pkt.2 

Avdeling 043 Sandefjord 

Motforslag til forslag # 75 

Øke antall delegater fra 180 til 200 i Landsmøtet : 

"Landsmøtet består av 200 valgte representanter, samt forbundsstyrets medlemmer. 
Valgbar som representant er bare yrkesaktive medlemmer som har vært organisert i forbund 
tilsluttet Landsorganisasjonen i minst 9 måneder før valget foretas og ellers har sitt 
medlemskap i orden. De 200 representantene fordeles på avdelingene i forhold til antall 
yrkesaktive medlemmer pr. 31.12 året før landsmøtet avholdes. Avdelinger med 40 eller 
flere yrkesaktive medlemmer skal minimum ha 1 representant, maksimalt 20 
representanter, dog slik at antallet er 200 representanter. Avdelinger på under 40 
yrkesaktive medlemmer velger i fellesskap representanter. I disse tilfeller utgjør regionen 
valgkretsen." 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Oversendes det nye forbundsstyret.  
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--------------------------------------------- 

 

 

# 20  Forbundets vedtekter § 14 Forbundets administrasjon 

 Pkt.3  og § 28 «Ledelse og Teknikk» 

Avdeling 004 Oslo 

Forslag # 90 og # 98 

Til § 14 , pkt. 3 Forbundets administrasjon 

Foreslår å stryke dette punktet . Jf. forslag til §28 om å ordne utgivelsen av fagbladet 
gjennom LO Media. 

Til § 28 “Ledelse og Teknikk”  
Stryke siste setning . Føye til bestemmelse om at bladet utgis gjennom LO Media. 

§ 28 "Ledelse og Teknikk"       “Ledelse og Teknikk” er forbundets offisielle organ. Dette skal i 
den utstrekning det er mulig formidle informasjoner. Fagbladet skal være en del av LO Media 
og redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten" 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltrer forslag 90. Tiltrer intensjonen i forslag 98 med endring av tekst: 

“Ledelse og Teknikk” er forbundets offisielle organ. Dette skal i den utstrekning det er 
mulig formidle informasjon. Fagbladet redigeres i henhold til bestemmelsene i 
Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. 

 

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

 

# 21 – Forbundets vedtekter § 32 

Avdeling 029 Kongsberg 

Benkeforslag mot forslag #302. 

Disse vedtekter er vedtatt på Landsmøtet 7. november 2017 og gjelder fra og med 1. januar 
2018 og kan kun endres av et Landsmøte. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. 

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

# 22 – Avdelingenes vedtekter § 4 Årsmøter og medlemsmøter 

Pkt. 3 

Avdeling 029 Kongsberg 

Forslag # 7 § 4 punkt 3.  
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Tilføye ordet etnisitet. Erstatte ordet og med samt.  Ordlyden i punktet blir da: Ved valg av 
styre og andre tillitsvalgte skal det tilstrebes en fordeling mellom kjønn, alder, bransje, 
etnisitet, samt små og store bedriftsgrupper. 
 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Forslaget tiltres. 

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

 

# 23  Forbundets vedtekter § 9 Landsrådets myndighetsområde 

Pkt. 6 

Avdeling 058 Tromsø 

Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling minst 3 uker før Landsmøtet 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke da dette ikke er knyttet opp mot annet forslag og anses som 
benkeforslag. 

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

# 24  Forbundets vedtekter § 5 Landsmøte 

Pkt. 4a 

Avdeling 015 i Innlandet 

Forslag #114 

Representantene kan også i samarbeide med den region/avdelingene hun/han 
representerer ha talerett, i saker/forslag disse fremfører, når det er ønskelig. 

Representantene kan også ha talerett i den politiske debatten. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. Intensjonen i forslaget er dekket av dagens tekst.  

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

# 25  Avdelingenes vedtekter § 3 Medlemskontingent 

Avdeling 037 Kristiansand og Omegn 

Forslag #219 

Avdelingens kontingent fastsettes på avdelingenes årsmøte. § 3 Medlemskontingent bør 
derfor overføres til § 4 Årsmøte og medlemsmøter. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke. 

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

#26  Forbundets vedtekter § 8 Landsråd 

Avdeling 107 Sunnhordaland 
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FORSLAG TIL ENDRING – FLT 107 

Landsrådet 

Ett av FLTs organisatoriske verktøy er Landsrådet, og dersom landsmøtet ønsker det bør 
landsrådet få et løft, og være et rådgivende bindeledd mellom den nye vedtatte ytre 
organisasjon og forbundsstyret. 

Kontakten mellom landsrådets medlemmer og de regionansatte vil være et nyttig bidrag for 
å hjelpe forbundets nye kurs for å oppnå et mer aktivt arbeid i regionene. Ved å legge ned 
landsrådet vil dette svekke morgensdagens FLT organisasjon. 

 

8. Landsrådet 

Pkt3 Landsrådet er forbundsstyrets og den ytre organisasjon sitt rådgivende organ og skal 
……. 

Pkt 4 i tillegg til dagens tekst, Landsrådets medlemmer skal gis tid til å sette seg inn i og 
debattere saker de for seg fremlagt. 

9. Landsrådets myndighetsområder. 

Landsrådet skal: 

Nytt pkt.1. 

Følge opp og ivareta den ansatte og FLTs interesser i den ytre organisasjon, og skal på eget 
initiativtakerne kunne løfte saker inn i forbundsstyret for behandling. 

Dagens pkt 1 blir nytt pkt 2 osv. Alle flytter ett hakk ned. 

 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres ikke da landsrådet ikke er vedtatt nedlagt. 

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

 

 

# 27  Avdelingenes vedtekter § 4 Årsmøter og medlemsmøter 

Pkt.5 

Avdeling 029 Kongsberg 

Trukket av avdelingen. 

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

# 28  Avdelingenes vedtekter § 4 Årsmøter og medlemsmøter 

Pkt.5 

Avdeling 029 Kongsberg 
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Forslag #72 

§4 punkt 5. Stryke setningen Første gang avgjøres funksjonstiden ved loddtrekning. 

Redaksjonskomiteens innstilling:  

Tiltres  

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

# 29 – Forbundets vedtekter § 10 Forbundsstyret  

Pkt. 6 

Avdeling 019 Telemark 

Forslag #288 

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 

Redaksjonskomiteens innstilling: 
 
Oversendes det nye forbundsstyret. 

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

Nytt forslag fra redaksjonskomiteen: 

Med bakgrunn i vedtak av Prosjekt 9.18 får det nye forbundsstyret i mandat å 
komplettere dagens vedtekter.  

 

 

Vedtak: Med bakgrunn i vedtak av prosjekt 9.18 får det nye forbundsstyret mandat til å 
komplettere dagens vedtekter. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Fölgende to forslag til endringer av vedtektene ble gjenreist og realitetsbehandlet: 

1. Forslag 14, § 3 Medlemskap, avd. 003 Horten 

Vedtak: Det er  det fysiske oppmötestedet til medlemmet som vil avgjöre hvilken FLT-
avdeling denne vil tilhöre. Blir det strid om hvilken avdeling medlemmet tilhörer, tar 
forbundsstyret avgjörelsen. Som eksempel kan det benyttes organisasjonsnr for 
arbeidsplassen. Hvor medlemmet får mest mulig igjen for medlemskapet bör vektlegges 
(medlemsmöter, sjansen ril å delta på styremöter, årsmöter, blåturer, kurs og andre 
arrangement kan nevnes som eksempler). Vedtatt med flertall. 

2 Forslag 288, § 10 Forbundsstyret, avd. 019 Telemark 
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Vedtak: Protokoll fra forbundsstyrets möter sendes forbundsstyrets medlemmer, inkludert 
varamedlemmer, landsrådet inkludert varamedlemmer og kontrollkomiteen inkludert 
varamedlemmer. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

 

Endelig vedtak: Forslag til nye vedtekter oversendes det nye forbundsstyret. Enstemmig 
vedtatt. 

 

Landsmöteuttalelser 

 

Redaksjonskomiteen innstiller på at fölgende fem uttalelser legges ut: 

1) Uttalelse til Landsmøte i FLT om Regionreformen av Alf Edvard Masternes, avd. 076 
Region Nord: 

Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar 
for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt 
folkevalgt nivå» 

Staten har i lang tid (se både veglova av 1912 og 1963) hatt ansvar for å stille med 
felles (sams) vegadministrasjon for det som i dag er riks- og fylkesveg. Den felles 
vegadministrasjonen for riks- og fylkesveg hører i dag under Vegdirektoratet i riks-
vegsaker og under fylkeskommunen i fylkesvegsaker, jf veglova § 10. Staten dekker 
utgiftene til den felles vegadministrasjonen også for fylkene, jf veglova § 19. Forbun-
det for Ledelse og Teknikk (FLT) mener en felles vegadministrasjon har vært viktig 
og er en riktig modell for effektiv ressursutnyttelse. I dag utfører Statens vegvesen 
oppgavene på vegne av fylkeskommunene. Denne ordningen er kjent som «sams 
vegadministrasjon». 

Det overordnede målet med en reform må være at det skal komme borgerne til gode 
og at vi bruker fellesskapets ressurser på en best mulig måte.  

Politikerne som har vedtatt reformen og oppsplitting av fagmiljø må fortelle hvordan 
folk flest vil nyte godt av denne delen av reformen. FLT har problemer med å se 
hvordan reformen fører til en bedre, tryggere og forutsigbar hverdag for deg og meg 
som skattebetaler, vegnabo og trafikant. Det mest kritiske er at Stortinget gjør vedtak 
uten at det er foretatt utredning før vedtak.  

FLT er ikke mot endringer i offentlig sektor. Tvert om. Vi mener offentlig sektor, og dens 
ansatte, må være villige til kontinuerlig endring. Men vi skal ikke endre for endringens skyld. 
Ordningen med sams vegadministrasjon bør gjennomgås og forbedres til det beste for alle 
som bruker det norske vegnettet. Men så langt kan vi ikke se at vedtaket om splitting av 
kompetansemiljø er det beste for samfunnet.  

God samferdselspolitikk fordrer forutsigbarhet og at man lytter til fagmiljøene. 
Regionreformen går i motsatt retning. 
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2) Et tryggere arbeidsliv. 

- Norge har store utfordringer med altfor mange i yrkesaktiv alder som faller utenfor 

arbeidslivet, men et mer utrygt arbeidsliv gir ikke de riktige incentiver til å få flere i jobb. 

Arbeidsløsheten har bitt seg fast på et for høyt nivå. 

Teknologien har på mange områder opphevet tids- og stedsbegrensinger. Vi får stadig mer krav til å 
jobbe mer enn normal arbeidstid. Dersom arbeidsgiver, kolleger eller kunder trenger svar så forventes 
det at vi er tilgjengelig uansett tid eller sted. Anvendelse av tilgjengelighetsteknologien oppfattes av 
mange som reguleringstomt rom. Skal det settes grenser, må vi gjøre det selv. 

Svarene på sysselsettingsutfordringene er ikke å gjøre arbeidslivet mer utrygt, men heller arbeide for 
forutsigbar arbeidstid og faste og stabile arbeidsforhold. Altfor mange arbeidstakere blir presset til å 
akseptere arbeidsavtaler uten betalt overtid.  Større adgang til midlertidige ansettelser øker heller ikke 
tryggheten i arbeidslivet.  Det kan heller ikke dokumenteres at dette gir flere jobber og letter 
mulighetene for å få utsatte gruppert i jobb. Økt bruk av bemanningsbyråer med utrygge arbeidsvilkår 
reduserer også tryggheten i arbeidslivet med sosial dumping og økonomisk kriminalitet. 

FLT mener at arbeidsmiljøloven må fornyes med vekt på større trygghet i arbeidslivet. 

 FLT mener at tilgjengelighetsspørsmål utenom den ordinære arbeidstiden bør være gjenstand 

for avklaringer lokalt. Det skal ikke være tvil hos den enkelte hvilke forventinger virksomheten 

eller nærmeste leder har til arbeidstakers tilgjengelighet og hvordan dette skal kompenseres. 

 Utvidet adgang til midlertidige ansettelser gir ikke økt sysselsetting.  

 Muligheten til å unnta arbeidstakere fra arbeidstidskapittelet i Arbeidsmiljøloven må 

begrenses, og alle har rett til overtidsbetaling 

 Bemanningsselskapenes rolle i norsk arbeidsliv må reduseres til i hovedsak å arbeide med 

reelle vikariater. 

 FLT vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett. Kollektiv søksmålsrett er et verktøy for å hindre 

sosial dumping, sikre lik arbeidstid og sist men ikke minst, sikre at innleide arbeidstakere også 

følger de HMS krav som til enhver tid er gjeldene. 

 Vern om den norske modellen. Den norske modellen har gitt oss et land med små forskjeller 

mellom folk, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. 

 FLT mener selvstendig næringsdrivende har krav på trygde- og pensjonsvilkår som resten av 

befolkningen. 

 

3) Fagbevegelsen i førersetet for omstilling og livslang læring 
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- En av tre jobber kan bli overflødige som følge av digitalisering, automatisering og globalisering. 

Den norske modellen med ansvarlige og sterke fagforeninger som finner løsninger med 

arbeidsgivere og myndigheter blir derfor viktigere. Denne modellen har ikke bare ført til 

høyeste produktivitet og kjøpekraft i verden, men også et samfunn med små forskjeller. Svaret 

på disse utfordringer er ikke å se seg tilbake og bli «maskinstormere», men å forsterke 

omstilling i samsvar med den norske modellen. Etter- og videreutdanning er og blir det viktigste 

verktøyet for å videreutvikle Norge fremover.  

 

FLT vil utfordre partene i arbeidslivet. Fagbevegelsen, arbeidsgiverne og staten må nå sette seg i 
førersetet for å gjøre livslang læring til en realitet. 

 FLT vil ha et nasjonalt etter- og videreutdanningsfond myntet på alle arbeidstakere med 

fremtidige behov for omstilling av den enkeltes kompetanse.  

Det er nødvendig å gjøre det mulig for voksne arbeidstakere å investere i kontinuerlig påfyll av 
kompetanse, kombinert med arbeid, familie og fritid. Finansiering av livsopphold for studenter på 
etter- og videreutdanning på hel- og dagtid er ikke avgjørende for om vi skal lykkes med dette. 
 
Etter og videreutdanning må være arbeidsrelatert og kompetansegivende. Arbeidstaker må innenfor 
rimelige rammer kunne velge utdanningsløp selv. Det må videre etableres strukturer som skreddersyr 
tilbud for folk som er i jobb. Partene i arbeidslivet kan i stor grad stå for organiseringen, men bruke 
anerkjente og relevante utdanningsinstitusjoner som spesialister på etter og videreutdanning. Det skal 
være like naturlig med omstilling og læring i arbeidslivet som det er å utdanne seg før arbeidslivet. 

 

4) Flere må i jobb 

Arbeidsinkluderingsutfordringene er store, og de er økende. Det har vært en viss 

konjunkturoppgang med noe lavere arbeidsledighet i den siste tiden, men AS Norge har likefullt 

en strukturell utfordring. Vi har lenge ligget i toppen for sysselsetting internasjonalt. Med en 

nedgang i sysselsettingsraten hos oss det siste tiåret, er flere land i ferd med å gå forbi oss. 

Nedgangen har skjedd i aldersgruppene under 55 år, og særlig blant unge menn. Forverringen 

er reflektert i at flere er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV, andelen unge 

uføretrygdede er gått opp, og at arbeidsløsheten har bitt seg fast på et for høyt nivå. 

FLT er særlig opptatt av å mobilisere flere med nedsatt arbeidsevne i jobb, men vil likevel advare mot 
lettvinte løsninger. I FLT-rapporten «Milliarder – ikke mennesker, en historie om velferdsprofitører på 
attføringsområdet» dokumenteres det at kommersialisering av store deler av attføringsfeltet ikke er 
veien å gå for å få særlig utsatte grupper i jobb.  Større adgang til midlertidige ansettelser åpner heller 
ikke opp dørene til arbeidslivet for personer som har slitt i ytterkanten av arbeidslivet med nedsatt 
arbeidsevne. Det er også grunn til å advare mot ukritisk bruk av lønnstilskudd til arbeidsgiverne selv 
om dette virkemiddelet kan gi positive effekter overfor utvalgte målgrupper i kombinasjon med tett 
oppfølging fra Nav og tiltaksarrangørene.   

FLT mener at attføringspolitikken må bygges stein på stein og med særlig vekt på rett jobbmatch og 
tett og bred oppfølging både av arbeidssøkerne og arbeidsgiverne med klart mål om lønnet arbeid 
etter attføringsprosessen. 

 

FLT mener at regjeringen må: 
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 Satse enda mer og flere tiltaksplasser på effektiv attføring med oppfølging både av 

arbeidssøkere og arbeidsgivere for å få folk inn i faste jobber. 

 Fase ut den pågående kommersialiseringen med anbud på attføringsområdet. 

 Legge til rette for at NAV i større grad fokuserer på å drive med formidling av personer som 

står nærmere arbeidslivet i egen regi, fremfor å anbudsutsette dette.  

 Legge til rette for at kompetansen og kapasiteten i vekst- og attføringsbedriftene samt andre 

ideelle aktører blir utnyttet bedre for å få personer med nedsatt arbeidsevne i jobb. Samspill 

og en tydelig arbeidsdeling mellom NAV og vekst- og attføringsbedriftene og ideelle aktører vil 

avgjøre om man i større grad lykkes med å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb. 

 Styrke og videreutvikle arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) med flere 

tiltaksplasser og med finansiering for å gjennomføre lærlingeløp i tiltaksbedriftene.  

 Styrke arbeidsmarkedstiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) med flere tiltaksplasser. 

 Videreutvikle, fornye og satse mer på VTA-tiltaket som et statlig arbeidsmarkedstiltak for 

særlig utsatte grupper.  

 

5) Sats på industrien 

- Regjeringen må satse på forutsigbare og like rammevilkår for industrinæringene som 

konkurrerende land og et arbeidsliv med flere jobber og trygge arbeidsplasser. De langt fleste 

av de nye arbeidsplassene blir skapt i eksisterende bedrifter. 

Næringslivet i Norge møter en sterk internasjonal konkurranse. For å møte denne konkurransen må vi 
være best på kunnskap og teknologi. Norsk næringsliv må være fremtidsrettet og bidra til å utvikle 
teknologi til det beste for miljø og klima. Denne omstillingsevnen vil være Norges største fortrinn, 
sammen med våre naturgitte fordeler som vannkraft, havressurser og maritime næringer. 

FLT er tilhengere av næringsrettet brukerstyrt FoU innen utvalgte områder som miljø og energi, olje 
og gass og ikke minst teknologi og industri. Norske bedrifter vinner kontrakter som følge av høy 
kvalitet, innovative og høyteknologiske løsninger. Det er derfor behov for forpliktende samarbeid 
mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner for å utvikle utdanning i tråd med næringslivets fremtidige 
behov. Livslang læring, der arbeidsplassen og utdanningsinstitusjonene utfyller hverandre som 
læringsarena er veien vi må gå. 

Industriproduksjon har vært og er en viktig forutsetning for at Norge kan være ledende innen 
nyskapning og innovasjon. Det er de store bedriftene som for eksempel Hydro, Kongsberggruppen og 
Statoil som er de virkelige innovatørene i Norge. I slike store og mellomstore bedrifter lever også den 
norske modellen med høy organisasjonsgrad, kollektive avtaler og tett samarbeid mellom 
fagforeninger og ledelse som legger til rette for innovasjon og nye arbeidsplasser. Arbeidsstokken med 
liten avstand mellom ledelse, ingeniører, mellomledere og operatører samarbeider tett for å utvikle 
arbeidsplassene.  

Kraftkrevende industri er avhengig av konkurransedyktige energipriser og langsiktige kraftavtaler. Det 
er derfor nødvendig med økt og effektivisert kraftproduksjon, som skjer innenfor rammene av våre 
klimapolitiske forpliktelser. 
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Norge er avhengig av en norsk leverandørindustri og arbeidsmåten både for å få en mest mulig 
lønnsom, sikker og miljømessig utvinning av oljen, men også for å finne fram til nye løsninger og 
arbeidsplasser. 

FLT mener at «de store pengene» må brukes til å skape nye arbeidsplasser og få flere i jobb i 
motsetning til mer bruk av oljepenger og skattekutt. Styrkes kronekursen med mer bruk av oljepenger, 
svekkes konkurranseevne til industrien. 

Olje og gass og dermed også leverandørindustrien er i dag velferdsstatens hovedinntektskilde. Det må 
derfor legges til rette for konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II. Vi forventer at Høyre 
og FRP følger opp sine klare løfter på dette i valgkampen.  

Olje- og gassnæringen og leverandørindustrien er en suksesshistorie med en aktiv stat som sammen 
med fagbevegelsen og arbeidsgivere ikke bare har sikret norsk kontroll over disse naturressursene, 
men også en særdeles kompetent arbeidsstokk. Det er også gjennom disse næringene og en aktiv stat 
som må lede an i en ny tid mot et grønt skifte.  

 

Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling legges ut. Enstemmig vedtatt. 

 

 

14: Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre – Landsmøte 2017 
 

Leder                Ulf Madsen   Kongsberg 
1. nestleder              Aud Marit Sollid        Oslo 
2. nestleder              Edith Bjerkan                   Kristiansund 
 
Forbundsstyremedlemmer 
 
1   Lars Christian Nilsen  Kongsberg 
2   Merete Jonas  Telemark 
3    Björn Nedreaas   Rogaland 
4     Alf Edvard Masternes  SVV 
5    Trond Rødsjø   Mo i Rana 
6    Terje Sagstad  Raufoss 
7                        Helge Stølen Reiestad  Rogaland
      
                              
                           
Varamedlemmer 
 
1                    Line Hamborg Aufles      Kongsberg  
2    Heidi Apeland   Oslo 
3    Jens Olav Hagebakken   Tønsberg 
4    Rune Heggem  Trondheim 
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5   Preben Waage  Oslo
      
      
       
      
Alle varamedlemmer møter fast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgkomiteens innstilling på Kontrollkomité 

 
Leder   Jorunn Egeland      Rogaland 
Personlig vara Petter Halvorsen   Arendal 
         
       
 
Medlem   Kjetil Landrog      Oslo 
Personlig vara    Odd Mario Andersen  SVV Region Vest
       
     
 
Medlem      Atle Hope                            Bergen 
Personlig vara Janne Solvold           Trøndelag Nord 
                                                                  
 

 
Valgkomiteens innstilling til LOs Representantskap 
 
Medlem   Aud Marit Sollid              1. nestleder 
Medlem              Odd Rune Simonsen                       Oslo 
Medlem              Kristine Leikanger      Ålesund 
  
Vara          Edith Bjerkan   2. nestleder 
Vara  Elise D.L. Hessen      Ålesund 
Vara  Per Arne Monsen  Arendal 
  
 

 

Dirigenten spör Landsmötet om de vil at de to lederkandidatene, Ulf Madsen og Jonny 
Simmens, presenterer seg. 

Vedtak: Nedstemt med flertall. 
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Avstemming 

 

Valgkomiteens innstilling på leder Ulf Madsen og benkeforslag på Jonny Simmenes. 

Avstemmingsresultat. 108 stemmer for Ulf Madsen og 60 stemmer for Jonny Simmens 

Vedtak: Ulf Madsen valgt til forbundsleder for fire nye år. 

 

 

 

Valgkomiteens innstilling på 1. Nestleder Aud Marit Sollid og benkeforslag på Arnstein 
Aasestrand. 

Avstemmingsresultat: Aud Marit Sollid 98 stemmer og Arnstein Aasestrand 71 stemmer. 

Vedtak: Aud Marit Sollid valgt til 1. nestleder for fire nye år. 

 

Valgkomiteens innstilling på 2. nestleder Edith Bjerkan og benkeforslag på Lars Christian 
Nilsen, Arnstein Aasetrand og Anne Tysdal Egaas. 

Avstemmingsresultat 1. runde: Edith Bjerkan 18 stemmer, Lars Christian Nilsen 48 stemmer, 
Arnstein Aasetrand 81 stemmer og Anne Tysdal Egaas 22 stemmer. 

Avstemmingsresultat 2. runde: Lars Christian Nilsen 68 stemmer og Arnstein Aasestrand 101 
stemmer. 

Vedtak: Arnsetin Aasestrand er valgt til 2. nestleder for fire nye år. 

 

Valgkomiteens innstilling på Forbundsstyremedlemmer: 

1   Lars Christian Nilsen  Kongsberg 
2   Merete Jonas  Telemark 
3    Björn Nedreaas   Rogaland 
4     Alf Edvard Masternes  SVV 
5    Trond Rødsjø   Mo i Rana 
6    Terje Sagstad  Raufoss 
7                        Helge Stølen Reiestad  Rogaland 

 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

Valgkomiteens innstilling på de fire förste varamedlemmene til Forbundsstyret:  
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Line Hamborg Aufles      Kongsberg 
Heidi Apeland   Oslo 
Jens Olav Hagebakken   Tønsberg 
Rune Heggem  Trondheim 

 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

Valgkomiteens innstilling på 5. varamedlem til Forbundsstyret Preben Waage og 
benkeforlsag på Truls Riise. 

Avstemmingsresultat: Preben Waage 77 stemmer og Truls Riise 91 stemmer. 

Vedtak: Truls Riise valgt til 5. varamedlem. 

Valgkomiteens innstilling på leder i Kontrollkomiten Jorunn Egeland med personlig vara 
Petter Halvorsen: 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

Valgkomiteens innstilling på medlem i Kontrollkomiteen Kjetil Landrog og benkeforslag på 
Bente Holtet. 

Avstemmingsresultat: Kjetil Landrog 87 stemmer og Bente Holtet 79 stemmer. 

Vedtak: Kjetil Landrog er valgt til medlem i Kontrollkomiteen. 

 

Valgkomiteens innstilling på medlem i Kontrollkomiteen  Atle Hope med personlig vara 
Janne Solvold. 

Vedtak: Enstemmig valgt. 

 

Som fölge av vedtektene, er forbundets 1. nestleder og 2. nestleder automatiske 
medlemmer av LOs Representantskap. Valgkomiteens innstilling på 1. vara er derfor 
erstattet av nyvalgt 2. nestelder i FLT, Arnsetin Aasestrand. Innstilling på medlemmer av LOs 
Representantskap er som fölger: 

Medlem   Aud Marit Sollid              1. nestleder 
Medlem              Odd Rune Simonsen                       Oslo 
Medlem              Kristine Leikanger      Ålesund 
  
Vara          Arnstein Aasestrand  2. nestleder 
Vara  Elise D.L. Hessen      Ålesund 
Vara  Per Arne Monsen  Arendal  

 

Vedtak: Enstemmig valgt. 
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15: Avslutning 

 

Underholdning avlyst. 

Avslutningstale ved nyvalgt leder Ulf Madsen. 

 

Möteslutt dag 4: Kl 15.20 

 

 

 

 

 

Underskrift    Underskrift 


