
 
Protokoll nr.: 07/20 

fra forbundsstyremøte 

25. august 2020, kl. 09.00 

  

På Clarion Folketeateret Hotel, Oslo 

 
 
 
 
Til stede:  Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Helge Stølen Reiestad,  
 Lars Christian Nilsen, Terje Sagstad, Alf Edvard Masternes, 
 Heidi Apeland, Jens Olav Hagebakken 
 
 På Teams: 
 Trond Rødsjø, Merete Jonas, Bjørn Nedreaas, Camilla Hanses, 
 Line Aufles, Truls Riise, Rune Heggem  

 
 
   
Dessuten møtte:  Tina Ege, Nina Henriksen, Kai Hovden, Frode Ersfjord 
 
 Rebecca Heggbrenna Florholmen under behandling av  
 sak nr.: 051/20. 
 
 Kirsti Bergstø, nestleder i SV under behandling av sak 063/20 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste og sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 050/20  Godkjenning av protokoll fra forbundsstyremøte 23. juni 2020. 

 

Se vedlagte protokoll. 
 
 
Vedtak:  Protokoll fra 23. juni 2020 godkjent. 
 
 
 
 

ØKONOMI  

 

 
Sak nr.: 051/20 Regnskap per 30. juni 2020. 

 

Se vedlagte regnskap per 30. juni 2020 m/kommentarer. 
 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  
 

Kontingentinntekter:  
Kontingentinntektene for juni er beregnet, så de er ikke eksakte.  
 

Kontingenter:  
Kontingent til LO, andre norske og internasjonale organisasjoner:  
Er noe lavere enn budsjettert. LO har korrigert noe på utfakturert på grunnlag av permitterte 
medlemmer. For andre organisasjoner forventes mer kostnader på andre halvår.  
 

Forsikringer: Forsikringer er i tråd med budsjett.  
Lønn og personal:  
Lønn til ansatte og feriepenger ligger marginalt over budsjett.  
  
Avskrivninger:  
Avskrivninger er lavere enn budsjettert fordi vi ikke har investert fordi det ikke er foretatt 
investeringer per 30. juni 2020. 
 
Andre driftskostnader: Rep./vedlikehold/drift EDB ligger kr. 475 000,- under budsjett.  
Service og leieavtaler ligger noe over budsjett. Her er det budsjettert for lavt.  
Vikartjenester fra vikarbyrå ligger kr. 375 000,- over budsjett, dette skyldes sykefravær.  
Porto og pakking ligger noe over budsjett.  
Aktivitetsbaserte kostnader ligger 2,5’’ under budsjett. Reisekostnader ligger 1’’ under budsjett, 
hotell ligger 1’’ under budsjett, diett og servering ligger 600’ under budsjett, kursavgifter ligger 120’ 
under budsjett og tilskudd til avdeling ligger over 1,3’’ under budsjett. Samtidig har vi fått refundert 
1,6’’ mindre enn budsjettert på OU-midler.  
Reklamemateriell ligger 350’ over budsjett  
Ekstern bistand, trykksaker, diverse bevilgninger, samarbeidsavtaler og utdeling av kulturpris ligger 
alle noe under budsjett. 



Vedtak:  Regnskap per 30. juni 2020 tatt til etterretning. 
 
 
 

EGEN ORGANISASJON 

 
 

Sak nr.: 052/20 Utkast til endringer i forbundets vedtekter for perioden  

 2021-2026. Forslag fra arbeidsgruppen (tidl. Sak 075/ og 086/19). 

 

Se vedlagte utkast til endringer i forbundets vedtekter, forslått av arbeidsgruppen. 
 

Arbeidsgruppens oppgave var å utarbeide et helhetlig forslag til nye vedtekter for Forbundet for 
Ledelse og Teknikk - Landsmøtet 2021 (jfr. mandat gitt i sak 086/19). 
 

 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
 
Vedtak:  Arbeidsgruppens utkast til nye vedtekter ble grundig diskutert. Forbundsstyret 

gir administrasjonen fullmakt til å foreta de korrigeringer  
 man ble enige om i møtet. 
 

 

 

Sak nr.: 053/20 Utkast til endringer av forbundets Prinsipprogram for perioden 2021-

2026. Forslag fra arbeidsgruppen (tidl. Sak 075/ og 085/19). 

 

Se vedlagte arbeidsdokument, samt utkast til nytt Prinsipprogram, foreslått av 
arbeidsgruppen. 
 

Arbeidsgruppens oppgave var å utarbeide et helhetlig forslag til prinsipprogram for Forbundet 
for Ledelse og Teknikk - Landsmøte 2021. 
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
 
Vedtak:  Utkast til Prinsipprogram behandles på et ekstraordinært forbundsstyremøte 

på Teams. 
 
 
 
Sak nr.: 054/20 Valg av delegater til LO-Kongressen 2021. 

 

Se vedlagte saksnotat datert 17. august 2020. 
 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 



Vedtak: Delegat     Vara: 

  1. Aud Marit Sollid   1. Merete Ø. Jonas 

  2. Arnstein Aasestrand  2. Rune Heggem 

  3. Helge Stølen Reiestad  3. Jorge Pino 

4. Lene Sivertsen       4. Heidi Apeland 
5. Jens Olav Hagebakken  5. Terje Asprusten 

6. Heidi Faanes    6. Berit Jorunn F. Haugsland  

 
 
 
Sak nr.: 055/20 Line Aufles trer ut av forbundets overenskomstområde 30.09.2020.  

 

Orientering v/Ulf Madsen 
 
I henhold til vedtektenes §10, pkt. 5. må Line Aufles derfor må fratre forbundsstyret fra denne dato. 
Line Aufles er valgt som 1. vararepresentant til forbundsstyret. 
  
Administrasjon foreslår å ikke erstatte Line Aufles med ny vararepresentant siden det kun er et drøyt 
år til Landsmøte, samt at det fortsatt er 4 vararepresentanter. Disse rykker opp i den rekkefølge de 
har pr i dag 
  
Forbundsstyret har i sak 092/19 valgt Line Aufles som deltaker til IndustriAll`s Europakongress for 
2020. Denne kongressen er utsatt til 2021. Forbundsstyret må derfor velge ny deltaker, men 
administrasjonen foreslår å avvente til senere slik at vi får oversikt over kongresser i 2021. 
  
Line Aufles er også medlem av gruppen som innstiller på lønnsjusteringer for den valgte ledelsen, og 
det må derfor velges en ny representant 
 
 
Vedtak:  Tatt til etterretning. 
 

Heidi Apeland erstatter Line Aufles i gruppen som innstiller på lønnsjusteringer for 
den valgte ledelsen, jfr. § 11.3 i Vedtektene. 

 
 
 
Sak nr.: 056/20 Sakliste til Landsrådsmøte 22. og 23. september 2020. 

 

Forbundsstyrets innstilling til saksliste:  
 
1. Åpning – navneopprop.  
2a. Gjennomgang av sakslisten.  
2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
3. Valg av delegater til LO Kongressen 2020.   
4. Utkast til nytt prinsipprogram for perioden 2022-2026. 
5. Utkast til nye vedtekter for perioden 2022-2026. 
 
 
Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 



TARIFFVIRKSOMHETEN 

 
 

Sak nr.: 057/20 Innkomne forslag til tariffrevisjonen 2020 – overenskomst for 

  tekniske funksjonærer m/NHO. 

 

Se forslag til revisjon fra avdelingene, samt forslag med innstillinger fra administrasjonen. 
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
 
Vedtak:  Administrasjonens innstilling vedrørende innkomne forslag tas til etterretning. 
 
 Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utarbeide de konkrete krav som skal 
 Fremmes ovenfor arbeidsgiverparten. Disse kravene må være i tråd vedtak 
 I LOs Representantskap og vedtak i forbundsstyret. 
 
 Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å fremsette andre krav og forslag ovenfor 
 motparten i lys av den aktuelle forhandlings- og/eller meklingssituasjonen. 
 

Administrasjonen meddeler forslagsstillerne resultatet av forbundsstyret 
behandling av innsendte forslag. 
 

 
 
Sak nr.: 058/20 Forhandlingsutvalg på overenskomst for tekniske funksjonærer m/NHO. 

 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
Administrasjonen har lagt opp til at deltakere i forhandlingsutvalget kan delta uten å ta 
fly/kollektivt transport grunnet Korona situasjonen.  
 
NHO regner for sin del med en relativt liten delegasjon og vi vil derfor gjøre det samme.  I 
2012, 2014 og 2016 var det 4 medlemmer i forhandlingsutvalget, utover de sentrale 
tillitsvalgte. I 2018 bare ett medlem siden det da var det samordnet oppgjør. Skulle det vise 
seg at vi likevel er for mange ber vi om fullmakt til å redusere antallet. 
 
 
Vedtak:   Som forhandlingsutvalg foreslås: 
 
  Ulf Madsen, forhandlingsleder 
  Aud Marit Sollid, forbundsstyret 
  Arnstein Aasestrand, forbundsstyret 
  Heidi Apeland, avdeling 004 Oslo/Akershus, Fretex Miljø AS 
  Kjetil Eriksen, avdeling 020 Larvik, IKM Inspection AS 
   
  Administrasjonen deltar som rådgivere. 



Sak nr.: 059/20 Forhandlingsutvalg på overenskomst m/ASVL. 
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
Administrasjonen har lagt opp til at deltakere i forhandlingsutvalget kan delta uten å ta 
fly/kollektivt transport grunnet Korona situasjonen. Skulle det vise seg at delegasjoner er for 
stor, ber vi om fullmakt til å redusere antallet. 
 
 
Vedtak:  Som forhandlingsutvalg foreslås: 
  Ulf Madsen, forhandlingsleder 
  Aud Marit Sollid, forbundsstyret 
  Arnstein Aasestrand, forbundsstyret 
  Terje Asprusten, leder avd. 004 Oslo/Akershus, Fossheim AS 
   
  Administrasjonen deltar som rådgivere. 
 
 
 
Sak nr.: 060/20 Forhandlingsutvalg øvrige overenskomster våren/høsten 2020.  

 

Det skal også forhandles på følgende overenskomster: 
 

 Overenskomst for arbeidsledere byggfag med NHO. 
 Overenskomst for arbeidsledere med NHO Reiseliv. 
 Overenskomst for tekniske funksjonærer med Glass og fasade. 
 Overenskomst for OBOS 

 
 
Vedtak:  Administrasjonen får fullmakt til å nedsette forhandlingsutvalg og revidere 

overenskomstene administrativt. 
 
 
 
Sak nr.: 061/20  Tariffrevisjonen høst 2020 – oppsigelser av overenskomster. 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 

Følgende overenskomster har utløp høsten 2020: 
 

 Overenskomst for arbeidsledere m/NHO. 
 Overenskomst for arbeidsledere m/GF. 

 
 
Vedtak:  Administrasjon får fullmakt til å si opp overenskomster med utløp høsten 

2020. 
 



Sak nr.: 062/20 Orienteringer. 

 

1) Bevilgning til TV-aksjonen 2020.  
Se vedlagte saksnotat. 

2) Medlemsutvikling per 31. juli 2020.  
3) Antall permitterte per dato. 
4) Antall medlemmer som har søkt lån pga konkurs i bedrift. 
5) Sommerfullmakter 2020. 

Det er ikke benyttet sommerfullmakter sommeren 2020.  
 
 

Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.:  063/20  Innspill til SV foran Stortingsvalget 2021. 

 
Se vedlagte dokument datert 25. august 2020. 
 
Vedlagte dokument er ment som våre prioriterte innspill slik at forbundsstyret ser hovedtrekkene vi 
skal overlevere SV. Det er ikke ment å oversende dokumentet si sin helhet som forbundsstyret får, 
men er tenkt forkortet og redusert etter møtet i forbundsstyret for oversendelse til arbeidet i 
programkomiteen. 
 
Dokumentet baserer seg på prinsipprogrammet, diskusjonen i forbundsstyret tidligere i år samt 
vedtatt virksomhetsplan.  
 
Innledning v/Kirsti Bergstø, nestleder i SV og leder av partiets programkomite. 
 
 
Vedtak:  Diskusjon/debatt tatt til orientering. Det utarbeides et dokument basert på 

innspill som oversendes programkomiteen i SV. 
 

 
 
Sak nr.: 064/20 Eventuelt. 

 

1) Ulf Madsen: Det er to forbundsstyremøter igjen i 2020. Ønsker forbundsstyret fysiske 
møter eller kan møtene tas over Teams. 

 
Forbundsstyret ønsker fysiske møter. 
 

2) Jens Olav Hagebakken. 
- Hva vil kostnaden være ved å gi alle avdelinger tilgang til Office 365. 
- Mange avdelinger har avholdt årsmøter på Teams, hva er erfaringen med 

dette? Skal årsmøtene gjennomføres? 
- Hvordan skal møter/konferanser holdes fremover. 



Årsmøter kan forskyves – men i utgangspunktet ønsker vi at de gjennomføres. 
Forbundsstyret har ikke anledning til å gi dispensasjon fra vedtektene.  

 
3) Spørsmål fra Rune Heggem om det kan bli innkjøpt en «profesjonell» PC til 

avdelingene. 
 
Administrasjonen ser på dette og kommer tilbake i saken. 

 
 

 
 
 

 

 


