
 
Protokoll nr.: 01/22 

fra forbundsstyremøte på Teams 

25. januar 2022, kl. 11.00 

 
 
 
 
 
Til stede:  Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, Merete Jonas, 
 Bjørn Nedreaas, Helge Stølen Reiestad, Lars Christian Nilsen, Alf Edvard 
 Masternes, Trond Rødsjø, Terje Sagstad, Camilla Hanses, Heidi 

Apeland, Rune Heggem, Jens Olav Hagebakken, Truls Riise 
  
 

   
Dessuten møtte:  Tina Ege, Karin Yrvin, Marit Gabler, Nina Henriksen, Stein Arne 

Lunderbye og Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
 Terje Aasland under sak 008/22 som ble behandlet etter sak 001/22. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent.  



EGEN ORGANISASJON/ØKONOMI 

 

 

Sak nr.: 001/22  Godkjenning av protokoll fra møte 10. desember 2021  

 
 
Vedtak:  Protokoll fra møtet 10. desember 2021 godkjent. 
 
 
 
Sak nr.: 002/22 Fordeling av delegater til Landsmøte 2022 i henhold til vedtektenes 

 § 5.2. 

 
Se vedlagte oversikt over fordeling av delegater til Landsmøtet 2022. 
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
 
Vedtak: Oversikt over antall delegater fordelt på avdelinger godkjent.  
 
 
 
Sak nr.: 003/22 Landsmøtet 2022 – fullmakter, fullmaktskomite og valg av delegater 

fra små avdelinger jfr. vedtektenes § 5, pkt. 2 og 7. 

 
Se saksnotat datert 10. januar 2022.  
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
 
Vedtak:  1.  Administrasjonen gis fullmakt til å finne kandidater og gjennomfør valg

 av delegater fra avdelingene med mindre enn 30 yrkesaktive medlemmer. 
 2. Fristen for å sende inn fullmakter til Landsmøte 2022 settes til 1. mai 2022. 
 3. Det nedsettes en fullmaktskomite bestående av: 
  Arnstein Aasestrand, leder 
  Heidi Apeland 
  Jørn Krosvik. 
  
 
 
Sak nr.: 004/22 Valg av student- og pensjonistobservatører til Landsmøtet 2022 jfr.  

vedtektenes § 5, pkt. 4.  

 

Se saksnotat datert 10. januar 2022.  
 
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 



 
 
Vedtak:  Administrasjonen får i oppgave å hente inn kandidater til student- og 

pensjonistobservatører. Valgene gjennomføres på regionenes årsmøter. 
Fristen for innsending av fullmakter fravikes for disse observatørene. 

 
 
 
Sak nr.: 005/22 Effekt av å øke antall Landsmøtedelegater fra 180 til 200, jfr.  

Landsmøtesak # 19 (2017) - Forbundets vedtekter § 5 Landsmøtet 

pkt. 2. 
 

Se saksnotat datert 13. januar 2022.  
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
 
Vedtak:  Forbundsstyret vurderer dagens ordning til å fungere tilfredsstillende og 

ønsker ikke å foreslå endringer på nåværende tidspunkt. En utvidelse av antall 
delegater fører slik forbundsstyret ser det ikke til at man får et helhetlig og 
bredere demokrati på Landsmøtet totalt sett. Diskusjonen tas opp igjen 
dersom det fremmes nye forslag til landsmøtet senere i år. 

  
 
 

Sak nr.: 006/22 Landsmøteforslag #78 (2017) Forbundets vedtekter § 6 Landsmøtets 

Myndighetsområde – «Endre fra Prinsipprogram til 

Handlingsprogram». 

Se saksnotat datert 14. januar 2022.  

Orientering v/Ulf Madsen. 
 
 

Vedtak:  Forbundsstyret foreslår prinsipprogram for neste landsmøteperiode. 
 
 
 

Sak nr.: 007/22 Foreløpig regskapsutdrag pr. 4. kvartal 2021. 

 
Se vedlagte regnskapsutdrag pr. 4. kvartal 2021. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  
 
Inntekter: 

 Medlemstallet noe lavere enn budsjettert. Kr. – 375 000,- i kontingentinntekter og  
kr. – 280 000,- i forsikringsinntekter 

 Forsikringsinntekter. Antall reservasjoner for lavt i budsjettet. 



 Kreditering av tidligere krav 

 Inntektene avstemmes senere 
 
Kostnader: 
Kontingentkostnader 

 LO kontingent budsjettert for høyt 

 Forsikringskostnader. Antall reservasjoner for lavt i budsjettet 
 Lønn og personalkostnader 

◦Pensjon usikker 
◦Lønn 4. kvartal over budsjett pga. regulering fra 01.05.2021 
◦Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste noe under budsjett 

 Avskrivninger 
◦Noe lavere enn budsjett, men investert mye i slutten av året: 
-Winorg: Analyse og innsikt, tillitsvalgtverktøy, Winorgdialog, Min side og eFaktura2.0 
-Saks-og arkivsystem 

 
Andre driftskostnader: 

 Honorarjuridiskbistand (-950’ for 2021) 
Eksternbistand (-1,2’’ for Q4)  
-Intro til FLT 
-Tillitsvalgtportalen 
-Dekkes av OU-fondet 

 Konferansevirksomhet i avdelingene lavere enn budsjettert (-1,3’’ for 2021) 
 Reise, opphold og servering (-1’’ for Q4, -2,6’’ for 2021) 
 Refusjon OU  

-Utvikling av digitale kurs/verktøy 
 Konferansevirksomhet og refusjon av OU gjøres opp av AOF direkte uten å 

belastes/bokføres i regnskapet. 
 
 
Vedtak:  Foreløpig regnskapsutdrag 4. kvartal 2021 tatt til orientering. 
 
 
 

POLITIKK 
 

 

Sak 008/22 Energipolitikk med søkelys på billig og nok energi til industrien. 

 
Innledning v/Terje Aasland (AP), leder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. 
 
 
Vedtak:  Innledning og etterfølgende debatt tatt til orientering. Forbundet vil fortsette 
  å jobbe med saken, både sentralt og lokalt. 
 

 



TARIFF/FORHANDLINGER/AVTALER 

  

 

Sak nr.: 009/22 Tariffrevisjonen 2022 – oppsigelser av overenskomster før hoved- 

   oppgjøret 2022.  

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 

Følgende overenskomster har utløp våren 2022 
 

 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/NHO 

 Overenskomst for arbeidsledere Byggfag m/NHO 
 Overenskomst for arbeidsledere m/NHO/NHO Reiseliv 
 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/Virke 

 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/Glass og Fasade 
 Overenskomst for funksjonærer m/ASVL 

 
 

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å si opp overenskomster med utløp våren 
2022 

 

 

Sak nr.: 010/22 Oppsigelse av overenskomster med uorganiserte bedrifter  

   (hengeavtaler). 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid 
 
Vedtak: Forbundets administrasjon foretar en vurdering iht. fastsatte kriterier av 

hvilke bedrifter som eventuelt skal omfattes av en senere konflikt. Det vises til 
Hovedavtalens § 3-1 pkt. 4. 

 
 

 

Sak nr.: 011/22 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 31. desember 2021. 
2. FLTs veikart/FLT inn i fremtiden – orientering om arbeidsgruppens arbeid. 

Orientering v/Ulf Madsen og Tina Ege. 
3. Årsrapport for fondsporteføljen til FLT og beholdning i fond pr. 31.12.2021, Odin 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
4. Plassering av overskuddslikviditet i henhold til forbundets plasseringsstrategi 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florhomen. 

5. Orientering om Landsmøte 2022 – fremdrift. 
Orientering v/Tina Ege. 

6. Rapport kurs/konferanser 2021  
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 



7. Presentasjon av ny tillitsvalgtportal. 
Orientering v/Camilla Hanses. 
 

Administrasjonen gav en grundig redegjørelse for alle saker. 
 

 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 012/22 Eventuelt 

 

1. Merete Jonas:  Etterlyser sak om kollegastøtte. Hvor står saken nå? 
 
Administrasjonen svarte at Tillitsvalgtportalen gir et mulighetsrom for å kunne følge 
opp dette, og ber om innspill fra forbundsstyret på hva som bør ligge i en slik 
funksjon. 
 

2. Lars Christian Nilsen. Technip FMC eid av utenlandske eiere. Utfordrende med 
utenlandske eiere ift etterlevelse av tariffavtalene. 

 

 


