
 
Protokoll nr.: 08/21 

fra forbundsstyremøte 

19. oktober 2021, kl. 11.00 

Møtet ble avholdt fysisk og digitalt 

  

 
 
 
 
 
Til stede:   Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand,  
 Lars Christian Nilsen, Trond Rødsjø, Terje Sagstad,  
 Alf Edvard Masternes, Camilla Hansens, Truls Riise, 
 Bjørn Nedreaas (Teams), Merete Jonas (Teams), Helge 
 Stølen Reiestad (Teams). 
 
 
Forfall: Heidi Apeland, Jens Olav Hagebakken, Rune Heggem 
 
  
 

   
Dessuten møtte:  Tina Ege, Karin Yrvin, Nina Henriksen, Rebecca Heggbrenna Florholmen 
 
 Kai Hovden, LO Media (Teams). 
 
 Ole-Kristian Nilsen og Atle Haug, Odin Forvaltning under behandling av  
 Sak 064/21. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med saksunderlag ble enstemmig godkjent.     



EGEN ORGANISASJON/ØKONOMI 

 

 

Sak nr.: 063/21  Godkjenning av protokoll fra møte 28. september 2021.  

 
 
Vedtak:  Protokoll fra møtet 28 september 2021 godkjent. 
 
 
 
Sak nr.: 064/21  Kvartalsvis rapportering fra Odin Forvaltning. 
 

Orientering v/Ole-Kristian Nilsen og Atle Haug, Odin Forvaltning. 
 
Porteføljeinnhold per 30.09.2021: 
 

Aktivaklasse Markedsverdi Allokering Strategi Maks Min 

Aksjer 37 047 251 29,82 % 30,00 % 45,00 % 15,00 % 

Renter 27 200 248 70,18 % 70,00 % 85,00 % 55,00 % 

Sum 118 961 288 100,00 % 
   

 
Avkastning per 30.09.2021 - Sist måned, hittil i år og siste år: 
Porteføljen leverte siste måned en avkastning på -0,8 prosent. Referanseindeksens 
avkastning var -1,0 prosent. 
Hittil i år er porteføljens avkastning 7,3 prosent. Referanseindeksens avkastning er 3,7 
prosent hittil i år. 
Siste år er porteføljens avkastning 10,3 prosent. Referanseindeksens avkastning er 6,3 
prosent. 
Plasseringsstrategiens langsiktig årlig avkastningskrav er 4,6%. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 065/21 Regnskapsutdrag for 3. kvartal 2021.    

 

Se vedlagte regnskapsutdrag for 3. kvartal 2021. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
Resultatet i første halvår, og til dels 3. kvartal 2021 er fortsatt preget av koronasituasjonen 
og de begrensninger som følger av den for reisevirksomhet og fysisk møtevirksomhet. Denne 
rapporteringen sammenligner mot revidert budsjett, så enkelte større avvik i første halvår er 
rettet. 
 



Kontingent 

Det er et negativ avvik på kontingentinntekter på 3 millioner NOK. Det er budsjettert med en 
medlemsvekst på 73 yrkesaktive medlemmer pr. måned fra medlemstallet pr 1. juli.  
Pr. 30. september har vi 273 færre yrkesaktive medlemmer enn budsjettert. Dette er 
foreløpige tall, så det kan være noe usikkerhet knyttet til tallene. 
Hovedårsak til avviket på kontingentinntekter skyldes krediteringer av krav for tidligere 
perioder som ikke har blitt betalt f.eks. stryk av medlemmer/utmeldinger, permitteringer og 
skifte av arbeidsgiver. 
 
Andre inntekter er i tråd med budsjett. 
 
Kontingentkostnader 

Kontingentkostnader består av kontingent til norske og internasjonale organisasjoner. 
Kontingent til LO er den klart største posten, og er lavere enn budsjett fordi medlemstallet er 
lavere og fordi det er fakturert med et lavere a-konto beløp. 
 
Forsikringskostnader 

Forsikringskostnader ligger ca. 1,6 millioner NOK under budsjett. Avviket skyldes dels lavere 
medlemstall enn budsjettert, men også at ikke alle reservasjoner er hensyntatt i budsjett-
beregningene. 
 
Lønn- og personalkostnader 

Lønnskostnader er stort sett helt i tråd med budsjett. Møtegodtgjørelse og tapt 
arbeidsfortjeneste ligger ca. 830’ under budsjett. Dette skyldes at det er budsjettert med 
noe mer aktivitet i andre og tredje kvartal, men det har vært gjennomført lite aktivitet som 
genererer denne type kostnader i denne perioden, med unntak av forbundsstyremøter. 
 
Avskrivninger: 

Avskrivninger er lavere enn budsjettert. Vi har hovedsakelig investert i medlemssystem og 
arkivsystem hittil i 2021. 
 

Andre driftskostnader: 

De faste kostnadene er stort sett i tråd med budsjett, med mindre avvik på enkelte konti. Vi 
har ingen større avvik utover ekstern bistand, og avvikene knyttet til reisevirksomhet og 
fysiske møter.  
 
Ekstern bistand ligger 800’ NOK under budsjett hittil i år. Her er det flere større oppgaver 
som er påbegynt, men det er foreløpig noe usikkert om alle disse vil bli ferdigstilt og belastet 
regnskapet i 2021 eller 2022. 
Lite reise- og fysisk møtevirksomhet generelt medfører at kostnader til reise, opphold og 
servering ligger totalt ca. 1,7 millioner NOK under budsjett. Tilskudd til avdeling ligger også 
nesten 1,1 millioner under budsjett. Dette skyldes at det ikke er refundert noe her utover 
tilskudd til FLT SVV. 
 
Resultatregnskap per 30. september 2021 viser et driftsoverskudd på kr. 1 994 850,- mot et 

revidert budsjettunderskudd på kr. -1 275 628,-. 

 



Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 

Sak nr.: 066/21 Virksomhetsplan og foreløpig utkast til budsjett for 2022. 

 

Se Virksomhetsplan og foreløpig utkast til budsjett for 2022, samt forutsetninger lagt til 
grunn for budsjettet. 
 
Orientering v/Tina Ege og Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
Virksomhetsplan er sammen med budsjett de viktigste styringsdokumentene for 
administrasjon. Virksomhetsplan bygger på prinsipprogrammet og tar inn strategiske 
retninger og prioriteringer for det kommende året. VP er godt forankret både hos ledelsen 
men også hos de ansatte som gjennom medvirkning i utformingen sikres et godt eierskap til 
innholdet. VP følges godt opp gjennom året, og vi rapporterer kvartalsvis for å sikre at vi har 
fremdrift. VP bidrar til økt samhandling og vi ser en helhet i vårt arbeid. 
 
Å styrke FLTS identitet og posisjon skal være en viktig strategiske plattformen.   
 
Virksomhetsplanen har 4 hovedområder 
1. Medlemmer – vi skal ha fokus på rekruttering, styrke de tillitsvalgte, redusere antall 

utmeldinger og at medlemmet skal være i fokus i de valg vi tar. Fokus på 
medlemsbevaring og bygge lojalitet 

2. Økonomi – vi skal ha en sunn og bærekraftig økonomi 
3. Kommunikasjon – vi skal utvikle politikken og vi skal markere FLT utad som et fagforbund 

som setter medlemmene først. 
4. Organisasjon (Adm/drift og HR) – vi skal være effektive som organisasjon, og vi skal jobbe 

med strategisk virksomhetsarbeid. 
 

Forutsetninger lagt til grunn for dette utkastet til budsjett er: 
 

Kontingentinntekter og medlemstall 
Det er budsjettert med en økning på 73 medlemmer på A-kontingent pr. måned. Dette 
tilsvarer 4 % av totalt medlemstall, og hele veksten er lagt på A. Det er lagt inn kontingent 
økning med 2,5 % og redusert andelen vi holder tilbake av avdelingskontingent til kr. 2,-. 
 

Medlemsvariable kostnader 
Prisene på forsikringer er justert for den pris som er varslet vil komme. 
LO kontingenten er budsjettert med 840,- pr år pr yrkesaktive medlem, basert på avregning 
for 2020. 
 

Investeringer 
Det har vært et etterslep på investeringer og forbedringer i systemer, dette er vi i ferd med å 
ta igjen, og det tas høyde ytterligere investeringer resten av 2021 og i 2022. 
 
Drift i 2022 



2022 forutsetter vi blir et «normalår» uten restriksjoner slik vi har opplevd i forbindelse med 
pandemien i 2020 og 2021. Det jobbes med hvordan den «nye normalen» blir etter 
pandemien, og dette er forsøkt reflektert i budsjettet. Budsjettet bygger på prioriteringer 
lagt i virksomhetsplan for 2022 
 
I dette utkastet er «alle ønsker» om aktivitet tatt inn, men sett i lys av de utfordringene vi i 
dag møter er det viktig å foreta nødvendige prioriteringer frem til endelig budsjettforslag 
vedtas i desember. 
 
Forbundsstyret diskuterte forutsetningen for neste års budsjett. Kommentarene tas med i 
det videre arbeidet med budsjettet. 
 
 
Vedtak:  VP for 2022 tas til orientering. Endelig budsjett for 2022 legges frem 
 på forbundsstyremøte 10. desember 2021.  
 
 
 
Sak nr.: 067/21 Endring av særvedtekter for FLT SVV. 

 

Se vedlagte notat datert 6. oktober 2021, samt forslag til særvedtekter for FLT SVV. 
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
 
Vedtak:  Særvedtekter for FLT SVV godkjent. 
 
 
 

Sak nr.: 068/21 Industripolitisk plattform. 

 

Se vedlagte utkast til Industripolitisk plattform. 
 
Orientering v/Karin Yrvin. 
 
De innspill som forbundsstyret tidligere har kommet med, er nå utarbeidet i vedlagte utkast. 
 
 
Vedtak:  De innspill og korrigeringer som har fremkommet i møtet innarbeides i  
 dokumentet.  Utkast til endelig Industripolitisk plattform sendes 

forbundsstyret på høring for endelig godkjenning. 
 
 
 
Sak nr.: 069/21 FLTs 18. ordinære Landsmøte 19. til 22. november 2022. 

 

Se vedlagte forslag til saksliste og notat om prosess frem mot Landsmøte 2022. 



Orientering v/Tina Ege. 
 
 
Vedtak: 1. Foreløpig saksliste godkjent. 
  2. Prosesskriv godkjent. 
  3. Forslagssfrist for avdelingene settes til 19. mars 2022. 
 
 
 
Sak nr.: 070/21 Landsrådsmøte 10. november 2021 – Saksliste. 

 
Vedtak: 1. Åpning – navneopprop.  

2a. Gjennomgang av sakslisten.  
2b. Gjennomgang av forretningsorden. 
3.    Ny regjeringsplattform 
4.    FLT inn i fremtiden - status 
5.    Medlemsreisen 
6.    Nytt tillitsvalgtverktøy 
7.    Suppleringsvalg til FLTs delegasjon til LO-Kongressen 2022 

 

  
 
 Sak 2b: Gjennomgang av forretningsorden.  
 

1) Møtet er åpent i den utstrekning møteledelsen ikke vedtar noe annet.  
2) Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Unntatt fra 

innledningsforedrag, begrenses taletiden til 7 minutter første og 3 minutter andre 
gang. Den som har ordet må bruke oppsatt talestol. 

3) I saker der Landsrådet skal fatte vedtak i henhold til vedtektene gjelder følgende:  
a) Forslag leveres skriftlig og skal være undertegnet med vedkommende navn.  
b) Forslag som ikke har tilknytning til den godkjent dagsorden, kan ikke behandles.  
c) Alle vedtak skjer med alminnelig flertall.  

4) I protokollen føres bare forslagene og avstemmingen, samt de fattede vedtakene.  
Den enkelte representant kan forlange og få protokollert særstandpunkter.  

5) Protokollen oppleses og godkjennes ved møtets avslutning.  
 
 
Sak 3: Ny regjeringsplattform -  Hurdalsplattformen. 
 
Innledning ved Per Vidal Kjølmoen, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av 
Stortingets næringskomite. 
 
 
Innstilling:  Tas til orientering. 
 
 
 



 
Sak 4: FLT inn i Fremtiden. 
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
 
Innstilling:  Tas til orientering. 
 
 
Sak 5: Medlemsreisen. 
 
Orientering v/Tina Ege. 
 
 
Innstilling: Tas til orientering. 
 
 
Sak 6: Presentasjon av nytt tillitsvalgtverktøy. 
 
Orientering og presentasjon v/Tone P. Holden. 
 
 
Innstilling: Tas til  orientering. 
 
 
Sak 7: Suppleringsvalg til FLTs delegasjon på LO Kongressen 2022. 
 
Se vedlagte notat datert 2. november 2021.  
 
 
Innstilling:  Åge Grasdal, FLT avdeling 014 i Hordaland, oppnevnes som personlig 

vararepresentant for Jens Olav Hagebakken på LO Kongressen 2022. 

 
 
 

Sak nr.: 071/21  Møtedatoer for forbundsstyret og Landsråd i 2022.  

   
Det forslås følgende datoer for møter i forbundsstyret og Landråd i Landsmøteåret 2022, se 
vedlagte notat datert 11. oktober 2021. 
  
Vedtak: Forbundsstyremøter: 
   
 Tirsdag 25. januar 2022 
 Tirsdag 1. mars 2022 
 Onsdag 20. april 2022 
 Torsdag 19. og fredag 20. mai 2022 
 Tirsdag 21. juni 2022. 



 Mandag 15. til onsdag 17. august (i forbindelse med Arendalsuka) 
 Tirsdag 27. september 2022 
 Tirsdag 18. og onsdag 19. oktober 
 Fredag 9. desember 2022 – konstituerende møte 
 
 Landsrådsmøter: 
 Onsdag 8. og torsdag 9. juni 2022. 
 Onsdag 24. august 2022 (Tentativt ved behov). 
 
  
 
Sak nr.: 072/21 Prolongering av samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp. 

 

Se vedlagte avtaleutkast mellom FLT og Norsk Folkehjelp. 
 
 
Vedtak:  Avtalen prolongeres med ett år, og gjøres gjeldende ut 2022. 
 
 

 
Sak nr.: 073/21 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 30. september 2021. 
2. Medlemsreisen 

 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 074/21 Eventuelt 

 

1. Orientering om streik i kultursektoren. Det er 3 forbund involvert; Creo, NTL og 
Fagforbundet. Streiken dreier seg om en kjønnsnøytral pensjon. Creo er et lite 
fagforbund, og streiken koster forbundet mye. 

 
Vedtak: Forbundet støtter Creo økonomisk med kr. 22 000,- som utgjør ca. kr. 1,- per 

FLT-medlem. 
 
2. Lars Christian Nilsen: Stilte spørsmål om hvorvidt FLT skal innføre vervepremier, jfr. 

tidligere sak i forbundsstyret. Hva gjør våre konkurrenter og møter vi denne konkurransen 
på en god måte? 

 
Administrasjonen svarte at «vervepremier» er til utprøving blant regionrådgiverne. Det 
vil bli foretatt en evaluering neste år. Ønsker å se helhetlig på bruk av vervepremier i lys 
av konkurransesituasjon.  

 


