
 
 

Protokoll nr.: 02/20 
fra forbundsstyremøte 

25. februar 2020, kl. 11.00 

  

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

Reiestad, 
 Line Aufles, Heidi Apeland, Rune Heggem, Jens Olav 

Hagebakken, Truls Riise   
  
   

 
Forfall: Camilla Hanses 
 
 
   
Dessuten møtte:  Tina Ege, Nina Henriksen, Frode Ersfjord, Rebecca Heggbrenna 

Florholmen, Kai Hovden. 
 
    Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda under behandling av 
 Sak 014/19 og Thor Ivar Tryggestad og Alf Kåre Karoliussen fra 

Sparebank 1 Kapitalforvaltning under behandling av sak 016/20 
 
    Tina Ege ble presentert for forbundsstyret. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 013/20  Godkjenning av protokoll fra møte 28. januar 2020. 

 
 
Vedtak:  Protokoll fra 28. januar 2020 godkjent. 
 

 
 

SAMFUNN/POLITIKK  

 

 
Sak nr.: 014/20 «Fra handlingsrom til politisk handling – Rapport fra Tankesmien 

Agenda. 
 

Se vedlagte rapport «Fra handlingsrom til handling – Eksempler på bedre politikk for norsk 
arbeidsliv og offentlige tjenester» utarbeidet av Tankesmien Agenda. 
 
Innledning ved Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda. 
 
EØS-avtalen er viktig for norsk økonomi. Den gir oss tilgang på markeder og kompetanse vi 
trenger. Store utfordringer som klima, migrasjon og teknologi trenger løsninger på tvers av 
landegrenser. Det er likevel ingen tvil om at internasjonale forpliktelser generelt, og EØS 
avtalen spesielt, også byr på utfordringer.  
 
I lang tid har vi i Norge snakket om handlingsrommet for å ta i bruk norsk politikk innenfor 
rammen av EØS. Nå er det på tide at handlingsrom blir til handling. I rapporten foreslås 
konkrete politiske grep for å redusere arbeidslivskriminalitet og sørge for bedre arbeidsvilkår 
for dem som merker arbeidsinnvandringen mest. Agenda forslår også tydeligere tolkning og 
avgrensning av EUs statsstøtteregelverk for å sikre at norske kommuner selv får ramme inn 
hvilke oppgaver de skal løse og hvordan. Først og fremst tas det til orde for mer politikk og 
mindre juss i offentlig styring. Norsk arbeidsliv må være et resultat av politiske valg, ikke 
juridiske tolkninger. Det betyr også å utfordre oftere, gjøre egne tolkninger og kompensere 
når frihandel slår skjevt ut i befolkningen. 
 
I notatet tydeliggjøres hva som ligger i vårt politiske handlingsrom innenfor EØS-avtalen, og 
det foreslås 15 grep for å håndtere de negative konsekvensene EØS har hatt i Norge, særlig i 
arbeidslivet, uten å tape de positive effektene av samarbeid. Dette er ikke en uttømmende 
liste, men viser eksempler på uutnyttet handlingsrom.  

1. Vi trenger et mer organisert arbeidsliv, og fagforeningsfradraget må dobles  
2. Det bør bli enklere å allmenngjøre 
3. Det må ryddes opp i transportbransjen 
4. Stille krav til språkopplæring og pålegge arbeidsgiver å tilby slik språkopplæring 
5. Innlemme kunnskap om den norske modellen inn i HMS-opplæringen 
6. Ytterligere innstramming av bemanningsbransjen 



7. Begrense antall ledd i leverandørkjeden i offentlige innkjøp 
8. Gjeninnføre kollektiv søksmålsrett 
9. Jobbe mot lovfesting av minstelønn, også dersom dette vedtas i EU. 
10. Økte ressurser til Arbeidstilsynet 
11. Det bør innføres obligatoriske registre for å forenkle håndhevingen 
12. Offentlige anbud må gå foran. 
13. Utvidet solidaransvar for byggherre/bestiller. 
14. Tydeliggjøre at statsstøtteregelverket ikke gjelder for offentlige tjenester. 
15. Det må kreves at kommunene skal bedre kunne utnytte sin restkapasitet. 

 

Vedtak: Rapporten tas til etterretning. 
 

Administrasjonen jobber videre med FLT relaterte problemstillinger, og 
oversender rapporten til alle avdelinger. 

 
 
 
 
Sak nr.: 015/20 Stortingsvalget 2021. Innspill fra FLT (ref. sak nr.: 011/20-1) 

 

Se vedlagte notat: Storingsvalget 2021. Innspill fra FLT. Reformer og omstilling for økt 
trygghet, kompetanse og verdiskapning i norsk arbeids- og næringsliv. 
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
Hensikten med notatet er å få en drøfting i forbundsstyret om hva FLT mener på utvalgte 
politiske områder. Målet med diskusjonen i forbundsstyret bør være omforente 
standpunkter som kan kommuniseres med representanter for partiene på rød-grønn side. 
Alle disse er inne i en programprosess frem mot Stortingsvalget 2021; gjeldende for årene 
fremover fra 2021 til 2025.   
 
Dokumentet har formulert vår politikk innenfor prinsipprogrammet fra 2017 til 2021, men 
politikken er videreutviklet i samsvar med den løpende debatten i organisasjons – og 
samfunnslivet. Det er også viktig å ha blikket fremover.  FLT skal kommunisere med 
politikere om hvilke politiske grep som er nødvendig fra 2021 til 2025.  
 
 
Vedtak:  Diskusjonen tatt til etterretning. Administrasjonen tar med seg innspill fra 

forbundsstyret og redigerer disse inn i det endelig notatet.   
 
 
 
 
 

 
 



ØKONOMI 

 
       
Sak nr.: 016/20 Ny investeringsstrategi/plasseringsregler for forbundet. 

 

Se vedlagte gjeldende investeringsstrategi/plasseringsregler for forbundet, samt utkast til ny 
strategi/plasseringsregler. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen, samt Thor Ivar Tryggestad og Alf Kåre 
Karoliussen fra Sparebank 1 Kapitalforvaltning AS. 
 
Bakgrunnen for en ny plasseringsstrategi er ønsket om å få mer ut av kapitalen som er 
plassert som bankinnskudd/ bankinnskudd med binding. Siden det er vanskelig å se på 
bankinnskudd isolert, har administrasjonen derfor valgt å se på hele plasseringsstrategien 
samlet. 

Forbundets vedtekter § 13, pkt. 3) og 4), samt 10-årsavtale og egenkapitalbevis i Sparebank 
1 Østlandet setter begrensninger på hvor mye av midlene som kan forvaltes. 

Forbundet kapitalbase består av:  
 Driftskapital – Konsernkonto  
 Overskuddslikviditet - Bundet bankinnskudd  
 Overskuddslikviditet – Plasseringer i rente og aksjefond - Ekstern leverandør  

 Overskuddslikviditet – Ansvarlig lån  
 Strategiske plasseringer 

 
FLTs plasseringer skal reflektere ansvarlige investeringer og bærekraft. Dette favner  
- samfunnsansvar og eierstyring hvor FLT investerer i ansvarlige og sunne selskaper.  
- sosiale forhold med hensyn til ansattes rettigheter, korrupsjon mv.  
- miljømessige forhold knyttet til klima og forurensning. 
 
Fullmakter  
- Forbundsstyret har fullmakt til å gjennomføre strategiske plasseringer.  
- Administrasjonen har fullmakt til å håndtere driftskapital og overskuddslikviditet, unntatt 
ansvarlige lån.  
 
Avkastning og risiko  
- Avkastningen skal bidra til å opprettholde og forsterke forbundets likviditet slik at 
handlingsfrihet og konfliktberedskap sikres.  
- Satser på plasseringsalternativer som gir god avkastning med begrenset risiko, og 
forutsigbarhet i forbundets finansielle stilling.  
- Årlig avkastning skal ligge opp mot markedets beste.  
- Diversifisering for å unngå konsentrasjonsrisiko. 
 
 
 



Vedtak:  Ny investeringsstrategi/nye plasseringsregler, med kommentarer/endringer 
fremkommet i møtet, godkjent. 

 

 
 
 

EGEN ORGANISASJON  

 

 

Sak nr.: 017/20 Rapport fra «Ung konferansen» i FLT. 
 

Se vedlagte rapport datert 18. februar 2020.  
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
Siste landsmøtes vedtak #57 i 2017 om årlig samlinger for unge tillitsvalgte handler om tiltak 
og kulturelle endringer egnet for å ivareta blant annet nødvendig ettervekst av tillitsvalgte 
og bærekraft over tid. Vedtaket uttrykker behovet for å avholde en form for jevnlig – gjerne 
årlige – samlinger som med jevne mellomrom produserer rapporter med anbefalinger. 
 
Det sentrale er at de unges egne anbefalinger for rekruttering og ettervekst av unge 
tillitsvalgte skal komme Forbundsstyret for øre som faglige anbefalinger.  
 
Som oppfølging av arbeidet er det gjennomført en samling i november 2019, en innspill-
konferanse for unge tillitsvalgte. Arbeidet har resultert i en rapport med i alt fire 
anbefalinger. Forbundets egne unge tillitsvalgte ønsker å fremme disse anbefalingene 
overfor Forbundsstyret. 
 
Anbefalingene er å; 
- Utforme verveflyer som setter unge tillitsvalgte i stand til å formidle til andre hvem eller 
 hva FLT er, hva vi står for og hvorfor man skal velge oss. 
- Utarbeide «stillingsbeskrivelse» for tillitsvalgte for å trygge og motivere unge i tillitsverv.  
- Innfri behovet for nettverkssamlinger og årlig tillitsvalgtkonferanse som del av SKH. – 
- Utforme personifisert kommunikasjon og gi tilbud om obligatorisk opplæring for nye  
 
 
Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å følge opp anbefalingene fra unge 

tillitsvalgte. 
 
 
 

Sak nr.: 018/20 Orienteringer 

 

1. Tariffrevisjonen 2020 – Etter Representantskapsmøte i LO. 
 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 



Vedtatt forbundsvist oppgjør. Fellesforbundet (frontfag) først ute, og starter 
forhandlinger med Norsk Industri 10. mars 2020. 

 
2. Presentasjon av hvordan vi mottar og er i dialog med nye medlemmer. 

 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
 

3. Medlemsbevegelse pr. 31. januar 2020 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 

 

Sak nr.: 019/20 Eventuelt. 

 

1. Heidi Apeland:  
Etterlysning: sist styremøte i avdeling 004, etterlyser fbs protokoller 
Utbetaling av avdelingskontingent – ros – går raskt og effektivt 

 
2. Alf-Edvard 

Orienterte om situasjonen i Statens vegvesen. 
Jobber med omorganiseringen av FLT SVV – fra regioner til divisjoner. 
Landsdekkende divisjoner/avdelinger – fagforeningsknusing 
God info/komm til de medlemmene som har valgt å stå i FLT SVV, men som er 
overført til fylkeskommune. Disse medlemmene har ingen kontaktpunkt lenger. 
Kan RR gjøre en jobb mot disse? Felles informasjon fra forbundet, ivaretakelse av 
medlemmene – ca 120 medlemmer overgang  

 


