
 
Protokoll nr.: 03/19 

fra forbundsstyremøte 
2. april 2019 fra kl. 11.00,  

i FLTs lokaler 
  
 
 
 
 
 
Til stede: Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Lars Christian Nilsen, 
  Trond Rødsjø, Merete Jonas, Helge Stølen Reiestad, 
 Bjørn Nedreaas, Alf-Edvard Masternes, Terje Sagstad, 
 Frode Janborg, Heidi Apeland, Rune Heggem, Truls Riise  
 
 
Forfall: Arnstein Aasestrand og Jens Olav Hagebakken 
 
 
Dessuten møtte:  Nina Henriksen, Anne Sundvoll, Frode Ersfjord, 
 
 Atle Sønsteli Johansen, Leder LOs juridiske under behandling 
 av sak 026/19. 
 
 Ole Kristian Nilsen, Odin Fond, under behandling av sak 027/19 
  

Tone Eriksen, under behandling av sak 026/19 og 030/19.  
 Laila Nordsveen under behandling av sak 030/19. 

 
 Rebecca Heggbrenna Florholmen, under behandling av sak 

nr. 027/19, 028/19 og 029/19. 
 
    Irina Havnevik under behandling av sak 029/19 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 
 
Sak nr.: 025/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26. februar 2019. 
 
 
Vedtak:  Protokollen godkjent. 
 
 
 
Sak nr.: 026/19 LO Rettshjelp. 
 
Orientering v/Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling.  
 
LOs ledelse nedsatte i september 2017 en arbeidsgruppe som skulle se på, og komme med 
forslag til et enhetlig rettshjelpstilbud til LOs medlemmer.  
 
Arbeidsgruppa startet med å kartlegge dagens rettshjelpstilbud i LO og forbundene, og   
rapporten beskriver og vurderer dagens rettshjelpstilbud til LOs medlemmer.   
 
Arbeidsgruppas oppsummering av dagens rettshjelpstilbud:  

 Fragmentert og mangel på enhetlig organisering 
 Kompliserte tilbud med ulike vilkår og betingelser for rettshjelp, og skiller mellom 

rådgivning og tvistesaker  
 LO/forbundene har liten påvirkning og innflytelse på ordningene 
 Stor grad av dobbeltdekning på mange rettsområder, mens sentrale rettsområder er 

uten dekning.  
 
Arbeidsgruppa foreslår en ny organisasjon/modell for «LO-Rettshjelp» og har følgende krav 
til innhold. 
• Gratis rådgivning til alle LO medlemmer, i alle privatrettslige spørsmål (ikke 

avgrensning til bestemte rettsområder eller kompliserte vilkår).  
• Ingen utgifter for LO eller forbundene. 
• Gratis behandling av rettslige tvister når søksmål anbefales.  
• Dekning for saksomkostninger ved rettslige tvister kan finansieres ved liten 

premie/medlemsavgift for medlemmet.  
• Hvis søksmål frarådes, men medlemmet likevel vil prøve saken - rabattert timepriser.    
• Digital nettportal/rettshjelpsløsning (testament, kontrakter, samboeravtaler, husleie 

mm) - gratis. 
• Eventuelle inntekter/overskudd fra ordningen skal tilfalle LO-felleskapet, ikke (kun) 

tredjeparter. 
 
I prosessen videre må LO/forbundene avgjøre:  
 

- LO-rettshjelp, eller status quo – på sikt Help rettshjelpsforsikring. 
- hva er viktig for forbundet 
- hva bør sikres  



- hva bør endres/tilføyes 
- hva er uklart?    

 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 

ØKONOMI 

 
 
Sak nr.: 027/19 Orientering om forbundets plasseringer i Odin Forvaltning. 
 
 
Orientering v/Ole-Kristian Nilsen, Odin Forvaltning. 
 
Noe svakere vekstutsikter internasjonalt enn forventet. I Norge går næringslivet veldig bra. 
Norges bank hevet styringsrenten for første gang på syv år i september 2018, og nå med ny 
heving i mars. 
 
FLTs plassering (per 31.12.2018) fordelte seg slik mellom aksje- og rentefond: 
 
Aktivaklasse Markedsverdi Allokering Strategi   
Odin Aksje kr. 31 572 513 76,25% 75%   
Odin Rente kr. 10 721 754 23,75% 24,5% 
Totalt kr. 42 294 268 100% 
 
Dette gir en urealisert gevinst på kr. 9 251 077,-. Per 31.03.2019 har beholdningen økt til ca. 
kr. 46 000 000,-. Det gir en avkastning i første kvartal på 10,8% mot forventet 7,5% for hele 
året. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 028/19  Årsregnskap og årsberetning for FLT 2018. 
 
Se vedlagte årsregnskap med årsberetning. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  
 
Oppsummering av revisjon 2018 og revisors beretning v/Kjetil Andersen, Ernst & Young AS. 
 
Forbundets offisielle regnskap inkluderer EVU regnskapet f.o.m 2018. 
 
 



Fremtidig utvikling  
Forbundet for Ledelse og Teknikk er en non-profit organisasjon hvor organisasjonens 
ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. 
Den fremtidige utvikling innenfor det arbeidsmarked der forbundet organiserer sine 
medlemmer synes god. 
 
Resultat, investeringer, finansiering og likviditet  
Driftsresultat for konsernet i 2018 var kr -3.631.190,- og for forbundet kr -3.358.366-,-. 
Forbundets aksjefond er bokført til gjeldende kurs pr. 31.12.2018, som medfører en 
regnskapsmessig nedskriving av aksjer på kr 155.851,-, samt reversering av tidligere 
nedskrivning av aksjefond på kr 5.012,-.  
 
Årsresultat for konsernet i 2018 var kr 182.998,- mot kr -5.856.077,- i 2017. Årsresultat for 
forbundet i 2018 var kr 3.334.828,- mot kr -6.063.185,- i 2017. Addisco sitt årsresultat var kr 
-149.330,-. Kontantstrømoppstilling viser netto endring av likvider på kr 9.882.852,- for 
konsernet. 
 
Forbundets finansielle stilling pr. 31.12.2018 er god.  
 
Årsresultat og disponering.  
Forbundets samlede resultat er 3.334.828,-, dette dekkes ved at  
Kr. 5.299.715 tilføres Egenkapital EVU  
Kr. -1.964.886 dekkes av forbundskassen  
 
 
Vedtak:  Årsregnskap og -beretning for 2018 godkjent. 

 
 
 
Sak nr.: 029/18 Årsregnskap og beretning for 2018 – FLTs Støtteordning for EVU. 
 
Se vedlagte årsregnskap med beretning.  
 
Orientering v/Irina Havnevik. 
 
FLTs EVU-ordning har for 2018 et driftsresultat før finansinntekter på kr. 3 132 934,-, som gir 
et årsresultat på kr. 5 299 715,-.  
 
Ordningen har en egenkapital på kr. 22 031 943,- per 31. 12.2018. 
 
 
Vedtak:  Årsberetning og regnskap for 2018 godkjent. 
 
 
 
 
 



EGEN ORGANISASJON 

 
 
Sak nr.: 030/19 Endring av retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser for 

medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner. 
 
Se vedlagte notat datert 27. mars 2019.  
 
Orientering v/Tone Eriksen og Laila Nordsveen. 
 
 
Vedtak:  Det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hver region, en 

representant fra FLT SVV og representanter fra administrasjonen som skal se 
på hvordan konferansene skal defineres og de økonomiske kriterier for 
tildeling.   

 
Arbeidet med endring retningslinjer til økonomisk støtte til konferanser for 
medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner gjøres etter følgende 
mandat: 

 

 Tydeliggjøre definisjonen om at konferanser i hovedsak er et 

opplæringstiltak som ikke dekkes av forbundets øvrige sentrale 

skoleringstiltak. 

 Retningslinjene må tydeliggjøre definisjonen av de 4 forskjellige 

konferansetyper, Avdelingskonferanser, Regionkonferanser, 

Konsernkonferanser og Lønnskonferanse, med tanke på innhold, 

varighet og formål 

 Konkretisere økonomiske prinsipper for tildeling 

 Tydeliggjøre likhetsprinsippet og forutsigbarhet for avdeling og 

forbund 

Arbeidsgruppa skal ha som mål å levere sitt forslag til administrasjon (AU) slik 
at denne kan fremme dette som en sak i forbundsstyremøtet i september, slik 
at nye retningslinjer kan vedtas og gjelde fra 1.12.2019 (frist for søknad om 
lokale konferanser) 

 
 
 

SAMFUNN 

 
 
Sak nr.: 031/19 Høring: Endring i dagpengeforskriften. 
 
Se vedlagte høringsnotat, som er oversendt LO. 
 
Orientering v/Ulf Madsen. 



Høringen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---
endringer-i-dagpengeforskriften/id2628254/ 
 
 
Vedtak:  Tatt til etterretning. 
 
   
 
Sak nr.: 032/19 Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak 
 
Se vedlagte høringssvar, som er oversendt LO. 
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 
Høringen kan lastes ned her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-
til-endringer-i-forskrift-om-arbeidsmarkedstiltak/id2628412/ 
 
 
Vedtak:  Tatt til etterretning. 
 
 
 
Sak nr.: 033/19 Orienteringer. 
 

1. Medlemsbevegelse per 31.03.2019. 
 

2. Kurs i prosjektledelse (prosjekteiere) i forbindelse med forbundsstyremøte 14. mai 
2019. Møtet starter kl. 10.00 denne dagen. 
 

3. Mellomoppgjøret 2019.  
 
LO-NHO oppgjøret skal godkjennes av LOs representantskap 23. april 2019 
 
LO-Spekter A-forhandlinger for 2019 er ferdig. 
 
 

 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
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