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

Bjørn Nedreaas, Camilla Hanses, Line Aufles, Heidi Apeland, 
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Dessuten møtte: Tina Ege, Johan Martin Leikvoll, Frode Ersfjord, Rebecca 

Heggbrenna Florholmen, Nina Henriksen 
 
 
 Ole-Kristian Nilsen, Odin Fond, under behandling av sak 029/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste m/sakspapirer ble enstemmig godkjent. 
 
 
 

EGEN ORGANISASJON 



 

 

Sak nr.: 028/20  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 2. april 2020. 

 

Se vedlagte protokoll. 
 
 
Vedtak:  Protokoll fra 2. april 2020 godkjent. 
 
 
 

ØKONOMI 

 

 
Sak nr.: 029/20 Forbundets plasseringer i Odin Forvaltning – Status. 

 

Orientering v/Ole-Kristian Nilsen, Odin Forvaltning. 
 
Markedet–oppsummert hittil i år: 
Første 2 måneder var mer eller mindre normale med tilnærmet normal aktivitet 
Korona –COVID 19 –kom som en sort svane og skapte usikkerheten rundt virusspredning og 
skapte frykt og fall på børsene 
 
Lockdown – børsene faller ytterliggere ikke primært pga. virusspredningen i seg selv, men 
effekten av endret adferd og lavere vekstforventninger regionalt og globalt, bred resesjon 
synes uunngåelig 
Opplevede i mars det største fallet siden finanskrisen i 2008 
 
I Norge fikk vi oljeprissmellen i tillegg 
Massive penge- og finanspolitiske tiltak 
April måned ble en meget god måned avkastningsmessig 
 

Avkastning per 30.04.2020 - Avkastning siste måned og hittil i år: 
Porteføljen leverte siste måned en avkastning på 5,9 prosent. Referanseindeksens 
avkastning var 4,9 prosent. 
Hittil i år er porteføljens avkastning -3,0 prosent. Referanseindeksens avkastning er 1,6 
prosent hittil i år. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 030/20 Kvartalsregnskap - 1. kvartal 2020.  

 

Se vedlagte kvartalsregnskap, 1. kvartal 2020. 
 



Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
 
Kontingentinntekter:  
Kontingentinntektene for mars er beregnet, så de er ikke helt eksakte. Gjennomsnittlig antall A-
medlemmer er 240 høyere enn budsjettert siden nedgangen i antall medlemmer i Statens vegvesen 
er mye lavere enn forventet/budsjettert. 240 A-medlemmer i 3 måneder utgjør en inntekt på 500’. 
  
Kontingent til LO:  
Kontingent til LO er ikke blitt fakturert i 1. kvartal slik den vanligvis blir. LO skal ta en gjennomgang av 
kontingentinntektene på nytt før de sender ut fakturaene. Faktureringen for 1. kvartal avventes 
derfor.  
 
Forsikringer: Forsikringer er i tråd med budsjett.  
 
Lønn og personal:  
Direkte lønnskostnader ligger noe over budsjett (ca. 300’).  
I pensjonstrekk for ansatte har vi et positivt avvik mot budsjett fordi denne posten ble lagt inn med 
feil fortegn i budsjettet. Dette vil medføre et positivt avvik gjennom året, men vi vil trolig samtidig ha 
et negativt avvik på direkte lønnskostnader gjennom året.  
Refusjon av sykepenger på 30’ er ikke bokført.  
 
Avskrivninger:  
Avskrivninger er lavere enn budsjettert fordi vi ikke har investert noe enda. Vi regner med å investere 
mer utover året.  
 
Andre driftskostnader:  
Rep./vedlikehold/drift EDB har vi brukt nesten 100’ under budsjett. Vi har ikke startet noen større 
oppgraderinger/endringer enda, men det kommer.  
Vikartjenester fra vikarbyrå ligger nesten 100’ over budsjett. Dette skyldes at vi har dekket opp noe 
av sykefraværet ved vikar. Kostnaden vil reduseres av refusjon av sykepenger i april.  
Trykksaker ligger 150’ under budsjett, dette kommer senere på året.  
Aktivitetsbaserte kostnader ligger under budsjett. Fly ligger 300’ under budsjett, hotell ligger 230’ 
under budsjett og tilskudd til avdeling ligger over 500’ under budsjett.  
Reklamemateriell ligger 150’ over budsjett 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 

 

 

Sak nr.: 031/20 Plassering av midler i henhold til forbundets vedtatte 

plasseringsstrategi. 

 

 

Se vedlagte saknotat datert 27. april 2020.  
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 



I henhold til forbundets plasseringsstrategi skal driftskapitalen være 20 mill NOK ved 
inngangen til året. Saldo på bankinnskudd pr 01.01.2020 og 25.03.20 var ca 41 mill NOK. 
Bankinnskudd med bindinger er ikke inkludert i dette beløpet. Dersom vi plasserer 120 mill 
NOK (20 mill NOK fra bankinnskudd + kapital plassert i Odin fondene og i bankinnskudd med 
binding) i henhold til plasseringsstrategien har vi nødvendig driftskapital tilgjengelig, men vi 
har ingen ekstra bufferkapital. 
 
 
 
Vedtak:  Forbundet plasserer foreløpig 80 mill NOK i henhold til vedtatte 

plasseringsstrategi. Vi ser an forbundets økonomiske situasjon, og plassert 
beløp vurderes på nytt etter nyttår. Plasseringene i Odin fondene vurderes 
løpende.  

 
 Administrasjonen følger opp videre i henhold til notatet. 
 

 
 

Sak nr.: 032/20 Lån i forbindelse med konkurs (tidligere sak nr. 022/ og 026/20). 

 

Se notat datert 26. april 2020.  
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
 
Vedtak:  Det er kun medlemmer som har hatt sammenhengende medlemskap i FLT i 

minst 2 måneder, og der kontingenten er betalt før konkursåpning, som kan 
benytte seg av låneordningen. Låneordningen kan kun benyttes i de tilfeller 
der NAV ikke yter forskudd på tapt arbeidsinntekt gjennom 
lønnsgarantiordningen, eller der slik utbetaling fra NAV tar urimelig lang tid. 
Maksimalt lånebeløp begrenses til 50.000,-. Lånet renteberegnes ikke. 

 
 
 
Sak nr.: 033/20 Status saker vår 2020.  

 

Muntlig orientering v/politisk ledelse og Administrasjons-/HR-leder. 
 
Arnstein Aasestrand:  
Inaktive avdelinger – utsatt kommer tilbake til juni. 
Evaluering retningslinjer konferanser – jobbes med – kommer tilbake til i juni. 
LO for alle – startet opp – kampanje på gang. 
Tilfredshetsundersøkelse medlemmer – sendt ut. 
Tette i bunnen – kommer juni – RR har hatt oppdrag ift dette i hjemmekontorperiode 
Arbeidsgruppe for vedtekter – hatt møter i administrasjonen for å se på utfordringer som 
har vært i perioden.  Fått noen innspill fra enkeltmedlemmer. Hatt ett møte i 
arbeidsgruppen i midten av februar. Har bl.a. sett på valgkomite og hvordan dette fungerer.  



Konferanser i avdelingene for høsten 2020. Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg til 
høsten, men administrasjonen forholder seg til de søknadene som foreligger. Hvis det 
foretas endringer av tidspunkt må avdelingene melde inn dette slik at administrasjonen kan 
påse at vi har nok veiledere. 
Sentrale kurs til høsten: Grunnkurs for tillitsvalgte – satt ned ett arbeid for å se på 
digitalisering av dette kurset. 
 
Aud Marit Sollid: 
Var i gang med forberedelser til hovedoppgjøret for vår 2020, da korona inntraff. Utsatt i 
første omgang til 3. august (Frontfaget) – FLT vil ikke komme i gang før tidlig høst. 
Arbeidslivsavdelingen jobber med forslagene, og vil fremlegge dette for forbundsstyret i juni. 
NHO er innstilt på å utsette enda lenger. Forslag til forhandlingsutvalg må ses i lys av 
reiserestriksjoner fra myndighetene. Tariffrådet må suppleres med 5 nye personer, 2 på 
overenskomst for tekniske funksjonærer, 2 på overenskomst for arbeidsledere og 1 på 
overenskomst med ASVL.  
Uheldig med timing på start i arbeidet med prinsipprogrammet. Første møte var planlagt før 
påske, men måtte avlyses pga. koronasituasjonen. Fikk innspill fra arbeidsgruppen at de ikke 
ønske å få for mange føringer i utgangspunktet. Derfor ble det sendt ut en skisse og 
medlemmer av arbeidsgruppen ble oppfordret til å svare på noen konkrete spørsmål og 
forslag. Frist for å svare var 1. mai, fremdeles noen som ikke har svart. 
 
Tina Ege: 
Satt opp liste over hva som er viktig å få på plass fremover. 
Berømme de ansatte – gjort en fantastisk innsats i tiden som har vært. Fått på plass Teams, 
og dette gir masse muligheter. Kvantesprang inn i den digitale tidsalder. 
Reflektere og se hva vi kan lære av den prosessen vi har vært igjennom nå. Hva kan og bør vi 
ta med oss fremover, samhandling m.m. 
Hvordan vi også til høsten kan opprettholde ett godt aktivitetstilbud til medlemmene. 
 
Ulf Madsen: 
Årsoppgjør skulle vært oppe på dette møte, men rakk ikke å få dette ferdig til nå – kommer 
på junimøtet. 
Planer om å få Unionen på besøk (skulle vært marsmøtet) – vi får invitere Unionen tilbake til 
forbundsstyret – blir tidligst i august. Interessant å få innsikt i Uniones arbeid med 
rekruttering og hvordan de har bygget et medlemskap for ledere.  
Hadde også lagt planer for politiske innslag fra ulike partier i forbundsstyret. SV skulle ha 
deltatt på møtet i april og Are Tomasgaard (programkomiteen i Arbeiderpartiet) på møtet i 
mai. Are Tomasgaard vil kommer på møtet i juni. 
Arendalsuken er avlyst, skulle vært tilstede med eget arrangement samt delta i noen andre. 
Notodden Blues festival er avlyst. Vi har vært tilstede som en del av LO-familien. 
LOs Representantskapsmøte den 9. juni skal avholdes digital. 
Aktive på saker: Invitert inn som partner i to EVU-program i første rekke for permitterte 
funksjonærer (NI og FLT  for funksjonærer i industrien og NELFO og FLT og El & It for 
funksjonærer i kraft/Elektrobransjen) Nå jobbes det med begge programmene for 
funksjonærer, der vår kunnskap og erfaring har bidratt til at vi har kommet raskt i gang.  
På planen: Gjøre fagbladet digitalt. Første nr. i juni. Sender ut tilbud om digitalt blad til alle 
medlemmer, så må vi gjøre en vurdering på om hvordan vi skal gjøre det videre. 



 
Johan Martin Leikvoll slutter i stillingen som politisk rådgiver 31. august 2020. 
Stillingsannonse ute nå. Fått inn 10 søknader, frist 15. mai. 
Årsmøter og jubilanttilstelninger – som er utsatt – blir en utfordring dersom alle legger disse 
til samme tidspunkt i løpet av høsten. Fint om forbundsstyret sammen med tillitsvalgte ute – 
gir oss en rask tilbakemelding – så skal politisk ledelse gjøre så godt de kan ift deltakelse. 
 

 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 034/20 Status internasjonalt arbeid. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 
Status – det som skjer i Europa. Vi var noen av de første land som stengte ned. De 
internasjonale organisasjonene avlyste alle møter/konferanser. Nå har de begynt å innkalle 
til digitale møter.  
Minstelønnssak i EU ble stanset opp – venter avgjørelser i august. Dette gjør at vi da får vi tid 
til å komme med innspill. Det skulle vært en del møter/konferanser nå på våren 2020 – også 
større kongresser. Industry All – Europa – kongress i juni – Det er nå vedtatt å utvide 
kongressperioden og valg av ny president i ett år. Kongressperiode utvidet til 30. juni 2021. 
Kongressen blir 1-3 juni 2021. Skal vi videreføre tidligere vedtak om deltakelse på 
kongressen neste år. 
 
Industry All Global – 4 års kongress skulle vært avholdt i Cape Town i oktober. Denne er nå 
utsatt inntil videre. 
 
UNI Europa kongress høst 2020 – utsatt til våen 2021 
 
Norsk Folkehjelp: Hunden vår Felta ble ikke kvalifisert som minehund. Norsk Folkehjelp har 
spurt om forbundet vil følge en annen hund eller flytte midlene over til prosjektet vi støtter i 
Sør-Afrika. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 

Viderefører vedtatt deltakelse ref. sak 092/19 på Industry All konferanse som 
er utsatt til juni 2021. 
 
Viderefører midler til GTC og minehund ut perioden.  
 
 
 

 
  
 



Sak nr.: 035/20 Status medlemsutvikling, antall permittering og lån/forskudd til 

medlemmer i påvente av utbetaling fra lønnsgarantifondet. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 
 
Per 2. mai var 353 medlemmer 100% permitterte – 93 medlemmer delvis permittert. Har 
sannsynligvis ikke nådd toppen, det får de neste ukene vise. 
 
Lån pga. konkurser – 3 medlemmer har søkt og fått innvilget lån hittil i år. Ett ble gitt før 
koronakrisen inntraff og 2 etter. 
 
Alf Edvard Masternes kommenterte den positive medlemsutviklingen og stilte spørsmål om 
administrasjonen kan lage en digital» opplæringsmodul om hvordan drive med rekruttering? 
Administrasjonen vil se på dette. 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 036/20 Orienteringer. 

 

FLT på internett - Statistikk SOME. 
 
Orientering v/Frode Ersfjord. 
 
Gjort oppgraderinger på server – større trafikk – opptil 4 ganger så høy trafikk. 
 
Podkast – Arbeidslivsavdelingen har stor troverdighet blant medlemmene. Den siden som 
har hatt størst trafikk i FLTs internetthistorikk. 
 
Svak vekst i antall følgere – der kan vi bli bedre.  
 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

 

Sak nr.: 037/20 Eventuelt. 

 

1. Alf Edvard Masternes.  
Tilfredshetsundersøkelse sendt medlemmene i går, den har ikke nådd alle 
medlemmer. Ett spørsmål er om bedriftsgrupper, ikke alle har bedriftsgrupper så det 
burde vært et valg om å kunne «hoppe over» spørsmålet? Eller «ikke aktuelt». 
 
Administrasjonen svarte at dette blir fulgt opp. 

  



 
2. Alf Edvard Masternes: Offentlig/privat samarbeid – OPS. Mange store prosjekter som 

pågår nå – bl.a. Sotrasambandet. Flere utenlandske selskap med i anbudsprosess. Ett 
prosjekt som skal vedtas 18. mai – Hålogalandsveien er på 10 milliarder kroner. Den 
største entreprenør i Nord Norge sier det ikke er aktuelt å regne på anbud – da det er 
altfor stor risiko forbundet med dette. Her bør vi gå ut å si noe om OPS i sin helhet, 
men spesielt ift Hålogalandsprosjekt. Sikre gode vilkår for entreprenørvirksomheten i 
Norge.  

 
Ulf Madsen kommenterte at saken følges opp fra politisk. 

 
3. Lars Christian Nilsen orienterte om situasjonen ved FMC, hvor ledelsen har varslet 

oppsigelse av 700 ansatte.  
 
Ulf Madsen orienterte at Arbeidslivsavdelingen er klar til å bistå de tillitsvalgte og 
medlemmene. 
 

4. Styret i Addisco ber Generalforsamlingen (forbundsstyret) i løpet av perioden 
vurdere hvordan prosess rundt innstilling av styremedlemmer skal foregå. 

 
 
 


