
Protokoll fra Landsrådsmøte 15. oktober 2018. 

 

 
Tilstede: 

Forbundsstyret: 

Ulf Madsen 

Arnstein Aasestrand 

Aud Marit Sollid 

Lars Christian Nilsen 

Helge Stølen Reiestad 

Terje Sagstad 

Trond Rødsjø 

Merete Jonas 

Bjørn Nedreaas 

Alf Edvard Masternes 

Camilla Hanses 

Hedi Apeland 

Rune Heggem (forfall) 

Jens Olav Hagebakken 

Truls Riise 
Line Aufles 
 
Landsråd: 

Kurt Nilsen 

Roald Walsøe 

Billy Rehnlund 

Siw Furnes 

Hallvard Løseth 

Hanne Finnanger 

Kumar Suntharalingam 

Alf Johan Antonsen 

Bjørn Romsbotn 

Christian Danmo 

Einar Øren 

Åge Grasdal 

Bjørn Ragnar Moe 

Jan Tommy Steen 

Harald Flatnes 

Vidar Viskjer 

Jørn Krosvik 

Preben Waage 

Kari Brenden Aaslund 

Martin S. Pedersen 
Marianne Svingen 
 



Administrasjonen: 

Nina Henriksen 

Frode Erfjord 

Astor Larsen 

Anne Sundvoll 

Johan Martin Leikvoll 

Tone Eriksen 

Rebecca Heggbrenna Florholmen 

Irene Frenger 

Stein Arne Lunderby 

Vegard Hansen 

Ståle Johannesen 

Anniken Reset 

Elisabeth Mogård 

Leif Roar Mikkelsen 

Lisa Nordlund 
 

Kontrollkomiteen (tilstede under 

behandling av sak 4). 

Jorunn Egeland 

Kjetil Landrog 
Atle Hope 
Odd Mario Andersen 
Petter Halvorsen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forbundsstyrets innstilling til saksliste: 

 
 
 1. Åpning – navneopprop. 

2a. Gjennomgang av sakslisten. 
2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
3.  Etiske retningslinjer for FLT. 
4.  Evaluering  App-prosjekt. 
5.   Landsmøtevedtak angående vedtektenes § 3 – Medlemskap.  
 

 
Vedtak:   Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 2b: Gjennomgang av forretningsorden.  

 
1) Møtet er åpent i den utstrekning møteledelsen ikke vedtar noe annet. 
 
2) I saker der Landsrådet skal fatte vedtak i henhold til vedtektene gjelder følgende: 
 

a) Forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med vedkommende navn.  
Forslag som ikke har tilknytning til den godkjent dagsorden, kan ikke behandles. 

 
b) Alle vedtak skjer med alminnelig flertall. 

 
3) I protokollen føres bare forslagene og avstemmingen, samt de fattede vedtakene. 
 Den enkelte representant kan forlange og få protokollert særstandpunkter. 
 
4) Protokollen oppleses og godkjennes ved møtets avslutning. 
 
 
Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 3: Etiske retningslinjer for FLT. 

 
Se vedlagte utkast til etiske retningslinjer for FLT, utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av 
forbundsstyret. 
 
Bakgrunn for saken er forslag 157 til Landsmøtet 2017 hvor det står: 
 
“FLT etablerer felles konkrete etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte. Det nedsettes et 
utvalg med representanter fra administrasjon, forbundsstyret og den ytre organisasjon som 
innen utgangen av 2018 skal legge frem et forslag til etiske retningslinjer for Forbundsstyret. 
Retningslinjene bør ta utgangspunkt i UN Global Compact sine prinsipper men også beskrive 
rammer for oppførsel og rusmidler”. 
 



Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 
Ulf Madsen, leder 
Lars Christian Nilsen, forbundsstyret 
Britt Hilde Røyseth Asen, avdeling 101 Vestre Sunnmøre 
Silje Tenfjord Reitehaug, representant fra de ansatte 
Cecilie Haram, administrasjonen 
 
Anne Sundvoll, administrasjonen, tiltrådte arbeidsgruppen i april 2018.  
 
Arbeidsgruppen fikk følgende mandat av forbundsstyret i sak 00/18: 
 
«Arbeidsgruppen vurderer forbundets etiske retningslinjer, arbeidsreglement og andre 

administrative bestemmelser som er en normal del av etiske retningslinjer i et moderne 

samfunn. Disse vurderes opp mot UN Global Compact prinsipper.  

Resultatet av gruppens arbeid skal være moderniserte og riktige etiske regler for 

tillitsvalgte og administrasjonen i FLT. 

Gruppens arbeid innstilles for forbundsstyret senest på forbundsstyremøte i oktober 
2018». 
 
 
Innstilling:  Forbundsstyret ber Landsrådet om innspill og råd i saken. 
 
 
Landsrådet ble delt i 3 arbeidsgrupper som diskuterte det fremlagte utkastet. Innspill fra 
Landsrådet tas med i forbundsstyrets videre arbeid med etiske retningslinjer. 
 
 
 
Sak 4: Evaluering av App-prosjekt. 

 
Ingvild Hagen og Øyvinn Høie fra Metier OCE redegjorde for den eksterne evalueringsrapport 
de har levert etter oppdrag fra forbundsstyret. 
 
I tillegg har forbundsstyret utarbeidet en internrapport for å kvalitetssikre tall fra 
Metierrapporten, samt utarbeidet en rekke handlingspunkter som skal sikre at prosjekter i 
fremtiden følger en fast standard for prosjekt. 
 
Ulf Madsen redegjorde grundig for den interne evalueringen som er foretatt og hvilke 
konkrete tiltakspunkter som vil bli foretatt i administrasjonen. Han sa videre at det er viktig å 
fokusere på gevinstrealisering av app`en fremover og at det er viktig at medlemmer og 
tillitsvalgte tar denne i bruk. 
 
 
Innstilling:  Forbundsstyret ber Landrådet om råd i saken.  
 
 



Landsrådet hadde en grundig debatt i forhold til begge rapportene og ga innspill og råd til 
forbundsstyret.  
 
Forbundsstyret vil behandle saken på nytt i forbundsstyremøte 16. oktober 2018.  
 
 
 
Sak 5: Landsmøtevedtak angående vedtektenes §3 – Medlemskap. 

 
Se vedlagte notat i saken. 
 
Landsmøtet gjorde under behandlingen av redaksjonskomiteens innstillinger til 

vedtektsforslag i 2017 følgende vedtak: 

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

«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 medlemskapet bør vektlegges (medlemsmøter, sjansen 

til å delta på styremøter, årsmøter, blåturer, kurs og andre arrangement kan nevnes som 

eksempler).»  

Forslaget ble vedtatt med flertall. 

 

Forbundsstyrets anbefaling er at man går for alternativ 1 – vedtaket gjelder for alle 

medlemmer og har tilbakevirkende kraft. Det gis i denne prosessen en mulighet for det 

enkelte medlem å reservere seg mot å bli flyttet til ny avdeling. 

Oppmøtestedet baseres på foretakets forretningsadresse/besøksadresse og følger opp 

unntakene etter følgende prinsipp: 

Bostedsadressen gjøres gjeldende for problemstillingene 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. 

Oppmøtestedet gjøres gjeldende for problemstilling 8. 

 
 
Innstilling:   Forbundsstyret ber Landsrådet om råd i saken. 
 
 
Etter en lang og grundig debatt stilte Landsrådet seg bak forbundsstyrets forslag.  
 
 
 
 
 
 


