
 
Protokoll nr.: 08/19 

fra forbundsstyremøte 

29. oktober 2019 fra kl. 11.00  

  

 
 
 
 
 
Til stede:     Ulf Madsen, Arnstein Aasestrand, Bjørn Nedreaas, Helge Stølen Reiestad, 
  Lars Christian Nilsen, Trond Rødsjø, Terje Sagstad, Camilla 
  Hanses, Line Aufles, Heidi Apeland, Rune Heggem, Jens Olav Hagebakken, 
  Truls Riise 
 

 
 
Forfall: Aud Marit Sollid, Alf-Edvard Masternes, Merete Jonas   
 
 
 
 
Dessuten møtte: Anne Sundvoll, Nina Henriksen, Johan Martin Leikvoll, Rebecca 
 Heggbrenna Florholmen. 
 
 Ole-Kristian Nilsen, Odin Fond, under behandling av sak 069/19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 068/19  Godkjenning av protokoll fra møte 24. september 2019. 

 
 
Vedtak:  Protokoll fra 24. september 2019 godkjent. 
 
 

 

ØKONOMI  

 

 

Sak nr.: 069/19 Orientering om forbundets plasseringer i Odin Fondene.   
 

Ole-Kristian Nilsen, Odin Forvaltning AS, holdt en grundig redegjørelse for den økonomiske 
situasjonen generelt, og spesielt om forbundets plasseringer i aksje- og rentefond. 
 
Han starte med å si at Norges Bank hevet styringsrenta for fjerde gang september 2019.  
Hovedbudskapet fra Norges Bank er: 

 Prognosen indikerer ingen økning fra 1,50 prosent til utgangen av 2022 
 Sterk utvikling i norsk økonomi  
 Arbeidsmarkedet er sterkt 
 Noe svakere vekst hos Norges handelspartnere 

 
Forbundets investeringer har følgende avkastning siste måned og hittil i år: 

 Porteføljen leverte siste måned en avkastning på 0,8 prosent. Referanseindeksens 
avkastning var 1,4 prosent. 

 Hittil i år er porteføljens avkastning 14,7 prosent. Referanseindeksens avkastning er 
14,1 prosent hittil i år. 

 
For første gang er FLTs aksjeportefølje verdt mer enn NOK 50 millioner. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Sak nr.: 070/19 Kvartalsregnskap 3. kvartal 2019. 

 

Se vedlagte kvartalsregnskap. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
Det ble redegjort for de viktigste postene i regnskapet. Kvartalsregnskapet viser et 
underskudd på kr. -114 366,- mot budsjettet underskudd pr. 3. kvartal på kr. -5 016 511,-. 



 
Vedtak:  Tatt til etterretning. 
 
 
 
Sak nr.: 071/19 Budsjett for 2020 – Første behandling. 

 

Se utkast til budsjett for 2020. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
I arbeidet med budsjettet har administrasjonen hatt stort fokus på kostnadskontroll.  
 
Til grunn for budsjettarbeidet ligger: 

 Avdelinger i administrasjon og Regionrådgiverne utarbeidet forslag til egne 
budsjetter. Fokus på aktiviteter 

 Utgangpunkt er vedtatt Virksomhetsplan for 2020 og dets prioriteringer 
 Skal utvises nøkternhet 
 Justert prisnivå på ulike tjenester, ikke på aktivitetsnivå (p.t) 

 
Forutsetninger  
 
Inntekter 

 Beregnet antall medl. Per 31.12 – for 2020 budsjettert med vekst på 4% (A-
medlemmer). Medlemstallet justeres til faktisk medlemstall per 1.1.2020 og justeres 
deretter med 4% økning 

 
Leieinntekter 

 Budsjettert med leieinntekter for 6 mnd i 2020 i Hammersborggata 9 i tillegg til 
løpende leieinntekter fra Addisco. 

 
Kontingenter og forsikringskostnad 

 Administrasjonen la til grunn en kontingent økning på 3,1 % i budsjettet. Ny 
forsikringspremie for 2020 er ikke klar enda og innarbeides før vedtak. 

 
Lønn 

 Økning lønn 3% 
 
Andre driftskostnader 

 Lagt inn ønsket aktivitet 
 
Usikkerhetsfaktorer 

 FLT SVV hva skjer med medlemmene her – overføring til fylkeskommunene. Kan være 
så mange som 300 medlemmer som må overføres til Fagforbundet eller som går over 
til andre organisasjoner 

 Leiekontrakt kontorer – ny avtale med betydelig økning i leie. Hittil betalt husleie 
regulert med konsumprisindeks. Ny kontrakt tilsier markedspris 



 Størrelse på LO kontingenten 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. Administrasjonen jobber videre med budsjett for 2020 

med bakgrunn i de forutsetninger som ble diskutert i møtet. Endelig 
budsjettforslag vedtas på forbundsstyremøte 6. desember 2019. 

 
 
 
Sak nr.: 072/19  Kontrollkomiteens beretning for 2018. 
 
Se kontrollkomiteens beretning for 2018. 
 
 
Vedtak:  Kontrollkomiteens årsberetning for 2018 tatt til orientering. 
 
  
 
Sak nr.: 073/19 Virksomhetsplan for 2020 – overordnet nivå. 

 
Se vedlagte utkast til VP for 2020. 
 
Ulf Madsen redegjorde for Virksomhetsplan for 2020 på ett overordnet nivå, og gikk kort 
igjennom de viktigste handlingspunktene i de ulike kapitelene. 
 
 
Vedtak:   Virksomhetsplan for 2020 godkjent. 
 
 
 

Sak nr.: 074/19 Inaktive avdelinger. 

 

Se notat datert 7. oktober 2019.  
 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
Vi har i forbundet i dag en del avdelinger som har vært inaktive i flere år:  
- Avdeling 032 Lillehammer  

- Avdeling 085 Hammerfest  

- Avdeling 091 Bodø  

- Avdeling 095 Sør-Varanger  

- Avdeling 096 Oslo STK  

- Avdeling 105 Langesund  

- Avdeling 114 Dale  

- Avdeling 143 Alta  
 



I tillegg har vi noen avdelinger som ikke har sendt inn årsmøtepapirer siste to år, men hvor vi 
vet at det er aktivitet (årstall for sist registrerte årsmøte i parentes):  
- Avdeling 034 Glomfjord (2007)  

- Avdeling 083 FLT SVV Region Midt (2016)  

- Avdeling 094 Honningsvåg (2014)  

- Avdeling 103 Lyngdal og Farsund (2014)  

- Avdeling 139 Båtsfjord (før 2006) 
 
Arnstein Aasestrand redegjorde grundig for hva som er gjort i forhold til hver enkelt 
avdeling. 
 
 
Vedtak:  1. FLT avdeling 32 Lillehammer legges ned fra 1. januar 2020. 

  Medlemmer og aktiva overføres til FLT avdeling 15 i Innlandet fra samme d
  dato. 
 
 2. FLT avdeling 96 Oslo legges ned fra 1. januar 2020. 

Medlemmer og aktiva overføres til avdeling 4 Oslo og Akershus fra samme 
dato. 

 
 3. FLT avdeling 105 Langesund legges ned fra 1. januar 2020. 

 Medlemmer og aktiva overføres til avdeling 19 i Telemark fra samme dato. 
  
 4. FLT avdeling 114 Dale legges ned fra 1. januar 2020. 

Medlemmer og aktiva overføres til avdeling 14 i Hordaland fra samme 
dato. 

  
5. Administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre med de øvrige avdelingene 

og rapporterer tilbake til forbundsstyret i juni 2020. 
 
 
 

Sak nr.: 075/19 Revidering av forbundets vedtekter og prinsipprogram frem mot 

 Landsmøtet i 2021. 

 

Se vedlagte notat datert 21.10.19 
 

Orientering v/Ulf Madsen. 
 
Det er av avgjørende betydning at forbundet har oppdaterte styringsdokumenter som er 
oversiktlige og lett forståelig, ikke bare for forbundets administrasjon og ledelse men også 
for medlemmer og tillitsvalgte. Vanligvis gjøres en revidering av disse styringsdokumentene i 
forbindelse med hvert landsmøte. På denne måten vil det alltid bli flikking og lite helhetlig 
tenking på innhold. Språket blir ofte litt tungt og kanskje ikke så lett forståelig som det burde 
være. 
 



Det foreslås derfor igangsatt et arbeid med revisjon av vedtekter og prinsipprogram som skal 
ende ut i nye styringsdokumenter som er «up to date». 
 
Foreslått fremdriftsplan for en slik prosess er:  
Forslaget behandles av forbundsstyret i oktober, ved vedtak:  
Mandat, sammensetning og frister vedtas i desember møtet  
 
Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag til forbundsstyret i god tid til behandling slik at 
forslaget kan sendes ut sammen med andre landsmøtedokumenter for høring, 
forbundsstyret vurderer behovet for om forslaget skal høres i landsrådet før endelig vedtak 
og innstilling om videre behandling.  
 
Dette vil sikre en bred og demokratisk prosess med involvering av de som ønsker å delta og 
spille inn forslag. Samtidig vil vi få en større helhetlig plan da vi antar at det ikke blir flikking 
fram mot landsmøte men mer helhetlige forslag.  
En slik prosess sikrer en bred involvering i forkant av landsmøtets behandling. 
 
 
Vedtak:  Det igangsettes et arbeid med revisjon av vedtekter og prinsipprogram som 

skal ende ut i nye styringsdokumenter som er «up to date» 
  

Arbeidet organiseres i en bredt sammensatt arbeidsgruppe for hhv vedtekter 
og prinsipprogram. Arbeidet ledes av forbundets nestledere. Videre 
sammensettes arbeidsgruppen av representanter fra Forbundsstyret, 
Landsrådet, fra avdelinger og bedriftsgrupper samt fra administrasjon.  
I tillegg vurderes behov for støtte fra administrasjon til sekretærfunksjon for 
arbeidsgruppen. 
 
Forbundsstyret vedtar deltakere i arbeidsgruppene, mandat samt frister for 
ferdigstillelse av arbeidet på møtet i desember. 
 
 
 

Sak nr.: 076/19 Medlemsskolering. Sak innsendt av Helge Stølen Reiestad. 

 

Sak sendt inn av Helge Stølen Reiestad: 
 
«Jeg har en sak som jeg ønsker at forbundsstyret skal diskutere på neste forbundsstyremøte 
og det handler om medlemsskolering.  
FLT har medlemmer innenfor mange ulike bransjer og det har kommet opp spørsmål om det 
er mulig å arrangere kurs som er spesifikt rettet mot bransjer. Vi har medlemmer innenfor 
Næringsmiddel, Kraftkrevende Industri, Attføring, Offshore, Mekanisk Industri, hotell og 
restaurant m.fl.  
Dette er alle bransjer som har ulike behov og det kan være mulig å skolere medlemmer inn 
mot de spesifikke bransjene slik at disse bedre kan bli i stand til å møte utfordringene som 
måtte dukke opp. Tror også at det kan være nyttig for medlemmene å komme sammen og 
drøfte felles problemstillinger innenfor den enkelte bransje.  



Ulempen med denne tilnærmingen er at det begrenser muligheten til å knytte kontakter og 
bygge nettverk utover den bransjen den aktuelle tilhører men jeg er av den oppfatning av at 
fordelene oppveier ulempene». 
Vedtak:  Diskusjonen i forbundsstyret tatt til orientering. 

 
Administrasjonen, vil i dialog med Helge Stølen Reiestad utreder saken videre 
og kommer tilbake til forbundsstyret med forslag til hvordan bransjevise 
opplæringstiltak kan utvikles og gjennomføres. 

 
  

 
Sak nr.: 077/19 Orienteringer. 

 
1. Medlemsbevegelse per 30. september 2019.  
2. Henvendelse fra avd. 004 Oslo og Akershus angående Industriaksjonen. 
3. Profiltøy v/Aud Marit Sollid.  
4. Årlig konferanse for unge tillitsvalgte v/Arnstein Aasestrand. 
5. FLTs Utdanningspris 2019.  

 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 078/19  Eventuelt. 

 

1. Helge Stølen Reiestad tok opp sak om at EU-kommisjonens ferske president, tyske 
Ursula von der Leyen, har pekt på en rekke saker hun vil fremme de første hundre 
dagene etter at den nye kommisjonen var på plass, blant annet å innføre lovfestet 
minstelønn i EU-landene. 

Hvis dette blir gjort gjeldende også i Norge, vil det undergrave hele den «Norske 
modellen».  
 
Helge Stølen Reiestad mente dette er en sak som FLT kan gjøre seg synlige på. LO har 
vært på banen, men syns også at FLT skal «flagge» sitt syn på dette. 
 
Ulf Madsen redegjorde for det arbeidet FLT gjør, både gjennom LO men også i 
internasjonale fora – og at en samlet nordisk fagbevegelse er mot forslaget. 
Fagbevegelsen i Norden har videre sagt at de ikke vil godta ett kompromiss i denne 
saken. NHO og Regjeringen i Norge er på linje med fagbevegelsen i dette spørsmålet. 

 
Nordiske fagforbunds standpunkt mot EU er at hvis noe skal skje, så er det at EU må 
innføre den nordiske modellen i EU og ikke minstelønn. 
 
 



2. Heidi Apeland: Rundskriv 13 om tariffrevisjonen 2020. Veldig kort frist fra rundskrivet 
ble sendt ut, til frist for innlevering av forslag. 

 
3. Dato for LM 2021: Lørdag 6. til tirsdag 10. november 2021. 

 
 

 
 
 
 


