
 

Protokoll nr.: 01/19 

fra forbundsstyremøte 
22. januar 2019 fra kl. 11.00,  

i FLTs lokaler 
  
 

 

 

 

 

Til stede: Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, 

 Lars Christian Nilsen, Trond Rødsjø, Merete Jonas, 

 Terje Sagstad, Alf Edvard Masternes, Helge Stølen Reiestad, 

 Bjørn Nedreaas, Frode Janborg, Rune Heggem, Truls I. Riise 

 

 

Forfall: Heidi Apeland, Jens Olav Hagebakken  

 

 

 

Dessuten møtte: Nina Henriksen, Johan Martin Leikvoll, Anne Sundvoll og 

 Frode Ersfjord. 

 

  Johannes Fjose Berg (Trigger) og Marit Gabler tilstede under 

 sak nr. 002/19. 

  

 

 

  

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, var til stede ved oppstart av møtet 

hvor hun og Ulf Madsen signerte samarbeidsavtalen mellom FLT og Norsk Folkehjelp for 

årene 2018-2021. 

 

Hun redegjorde også kort for Norsk Folkehjelps arbeid generelt og om arbeidet de driver i 

Bosnia som er en del av avtalen mellom våre to organisasjoner. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



  

EGEN ORGANISASJON 

 
 
Sak nr.: 001/19  Godkjenning av protokoll fra møte 14. desember 2018. 
 

 

Vedtak:  Protokollen godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 002/19 Kommunikasjonsstrategi for FLT 2019-2021. 
 
Se vedlagte kommunikasjonsstrategi. 

 

Orientering v/Johannes Fjose Berg, Trigger AS og Marit Gabler. 

 

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at FLT jobber sammen på en best mulig måte mot 

felles mål. Samtidig er kommunikasjonen kun et virkemiddel for å nå de politiske og 

organisatoriske målene satt av organisasjonen. Kommunikasjonsstrategien skal ivareta både 

medlemmenes ønsker for hvordan FLT skal fremstå utad, og administrasjonens vurdering av 

hvordan FLT best skal kommunisere med sine målgrupper. 

 

Kommunikasjonsstrategien baserer seg på styrende dokumenter som vedtekter, 

prinsipprogram og virksomhetsplan 2019 for FLT.Kommunikasjonsstrategien gjelder fra 

2019- 2021 og er en overordnet strategi. I tillegg til kommunikasjonsstrategien vil operative 

arbeidsplaner for kommunikasjonsarbeidet minimum hvert år forkankres med forbundets 

ledelse. Kommunikasjonsstraegien skal evalureres senest i 2021.  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 003/19 Tillitsvalgtåret 2019.  Aktiviteter i LOs regi og handlingsplaner for 
FLT’s bidrag (tidligere sak 109/18.  

 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

Tiilitsvalgtåret ble vedtatt på LO kongressen i 2017. Det er de tillitsvalgte som er ryggraden 

fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte vi kommer i kontakt med medlemmene. 

Tillitsvalgtåret 2019 skal brukes til å øke statusen til de tillitsvalgte. 

Som en del av kampanjeåret vil det bli lansert intervjuer med tillitsvalgte og historier om det 

å være tillitsvalgt i LOs fagblader og på LOs hjemmesider og kanaler i sosiale medier. I tillegg 

skal Tillitsmannen av Einar Gerhardsen få en ny giv i 2019. 



Einar Gerhardsens klassiker skal være utgangspunktet for en ny video som skal fungere som 

et verktøy der tillitsvalgte kan få en enkel og kort introduksjon om det å være tillitsvalgt i 

ulike roller. 

LOfavør skal bruke Tillitsvalgtåret til synliggjøring av tillitsvalgfordelene i LOs samleforsikring, 

og samtidig formidle informasjon og kontakt inn mot sine leverandører for å finne måter på 

å sette fokus på de tillitsvalgte. 

Utfordringene mange tillitsvalgte erfarer er at de ikke blir tatt med i drøftinger, de får ikke fri 

til å skolere seg og vanskelig tilgang til arbeidsgiver. Forskningsstiftelsen Fafo har fått i 

oppdrag å analysere disse problemstillingene og det er planlagt rapportlansering under 

Arendalsuka 2019. 

Summen av disse tiltakene utgjør Tillitsvalgtåret 2019. Med det vil vi løfte fram de ukjente 

heltene i vårt tillitsvalgtapparat. LOs ledelse og ledelsen i forbundene skal besøke flest mulig 

tillitsvalgte der ute i året som kommer. 

FLT skal delta på de ulike arrangementene. FLT har ønske om å lage egne videoer som kan 

være med å støtte opp om de tillitsvalgte. 

 

FLT har også startet arbeidet med nytt kurs for tillitsvalgte (den vanskelige samtalen m.m.) 

 

Videre vil FLT vurdere å ha en pris for årets tillitsvalgte, men har ikke konkludert enda. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
 
Sak nr.: 004/19 Landsmøte sak forslag #160 – Årlig statusrapportering på vedtak 
   Fra Landsmøtet. 
 
Se vedlagte statusoversikt, samt oversikt over saker behandlet i forbundsstyret i 2018. 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Oversikten gjøres tilgjengelig på flt.no/minside. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 005/19 Lønnsutvalg for lønnsjustering/nivåplassering av valgte i FLTs 
   administrasjon. 
 
Orientering v/Bjørn Nedreaas, leder av lønnsutvalget. 

 



De tillitsvalgte og administrasjonen forlot møtet under behandlingen. 

 

 

Vedtak:  Det foretas ingen regulering av de tillitsvalgtes lønn i 2019. 

 

   

 

Sak nr.: 006/19 Forbundsstyrets arbeidsform. 
 
Ulf Madsen innledete med å invitere forbundsstyret til debatt rundt politikkområder som er 

beskrevet i prinsipprogrammet.  

 

Av områder som kan være interessante å få belyst er bl.a.: 

 

1. Hvordan møte ungdommen fremover – komme i kontakt med og få disse interessert i 

forbundet 

2. Hvordan påvirker det «nye arbeidslivet» FLTs medlemmer. Hvordan påvirker dette 

lov- og avtaleverket vårt – og hvordan skal vi løse dette til det beste for medlemmene 

fremover? 

3. Rekruttering som monner? 

 

Tanken er å invitere innledere (utenfra) slik at vi kan får ideer og tanker til hvordan vi skal 

komme i inngrep med disse sakene, og andre. 

 

Er dette en arbeidsform vi bør satse på fremover? 

 

 
Vedtak: Forbundsstyret stiller seg positive til å bruke forbundsstyremøte til å drøfte 

ulike politiske temaer, og på sikt jobbe ut en strategi. Vi vil invitere eksterne 

innledere som kanskje har andre utgangspunkt enn vårt. 

 

 

 

 

SAMFUNN  

 
 
Sak nr.: 007/19 Høring - Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 

om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og 
flaskehalshåndtering (CACM). 

 
Orientering v/Johan Martin Leikvoll.  
 

Se vedlagte høringssvar til LO. Svarfrist 25. januar 2019. 

 



Høringsbrev kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--

gjennomforing-av-kommisjonsforordning-eu-20151222-om-fastsettelse-av-retningslinjer-for-

kapasitetstildeling-og-flaskehalshandtering-cacm/id2620375/ 

 

Det foreligger forslag til endringer i energiloven med en kommisjonsforordning for 

fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. 

FLT mener at departementet gjennomfører dette for raskt og uten nødvendige utredninger 

slik Utredningsinstruksen pålegger departementet å gjøre. Kunnskap om både indirekte og 

direkte konsekvenser skal etter denne utredes og gjøres kjent for berørte og relevante 

parter. Mer konkret spør FLT dermed om forordningens samfunnsøkonomiske og 

økonomiske norske interesser. Hva betyr forordningen for nasjonal forsyningssikkerhet?  For 

næringslivet, for kraftkrevende industri, for forbrukerne. 

 

Forordningen skal etablere harmoniserte regler i EU-området for kapasitetsberegning, 

flaskehalshåndtering og handel med elektrisk kraft. Dette skal gjøres ved å opprette en felles 

dag-før- og intradagsmarkedskopling. Dermed ønsker man å legge til rette for friere flyt av 

kraft mellom regioner og land, hvor forordningen er en overordnet standard som skal øke 

konkurransen. Så er det opp til transmisjonssystemene (TSOèr) og kraftbørsene å utvikle 

metodikk og verktøy for drifting av markedet konkret. Dette skal godkjennes av EU. 

 

Det er grunn til å stille spørsmål om dette vil gi lavere priser for kraftkrevende industri og 

norske forbrukere, men FLT er særlig bekymret for forsyningssikkerheten. Statkraft har ikke 

ansvaret for denne som derimot er Statnett sin rolle. Med økende handel i dette markedet 

og med Statkraft som en enda mer sentral markedsaktør frykter FLT for 

forsyningssikkerheten.  

 

 

Vedtak: Høringssvaret med tillegg  godkjent, og oversendes LO. 

 

 

 

Sak nr.: 008/19 Orienteringer. 
 

1. Medlemsbevegelse per 31.12.2018. 

2. Industriaksjon. Orientering v/Bjørn Nedreaas. 

Se: https://www.industriaksjonen.no/ 

 

Flere temaer de er inne på er viktige for FLT, bl.a. kompetanseheving og norsk 

eierskap i bedrifter. 

 

Hensikten til Industriaksjonen er å jobbe med å påvirke de politiske partier frem mot 

stortingsvalget i 2021. 

 

3. Prosess21. Orientering v/Johan Martin Leikvoll. 

Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet 

Prosess21. Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal 

gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-kommisjonsforordning-eu-20151222-om-fastsettelse-av-retningslinjer-for-kapasitetstildeling-og-flaskehalshandtering-cacm/id2620375/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-kommisjonsforordning-eu-20151222-om-fastsettelse-av-retningslinjer-for-kapasitetstildeling-og-flaskehalshandtering-cacm/id2620375/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-kommisjonsforordning-eu-20151222-om-fastsettelse-av-retningslinjer-for-kapasitetstildeling-og-flaskehalshandtering-cacm/id2620375/
https://www.industriaksjonen.no/


med bærekraftig vekst. Are Tomasgard fra LO sitter i forumet, og har invitert bl.a. FLT 

til å komme med innspill. 

 

 

Sak nr.: 009/19 Eventuelt. 
 

1. Rune Heggem: 

Sendt inn spørsmål vedr. tildeling av midler til konferanser (gått ned fra å bevilget to 

til ett døgn)? Dårligere km godtgjørelse – begrenset til kr. 400,- 

 

Skaper ikke økt motivasjon, snarer tvert imot. Mye misnøye med vedtaket. Ikke 

mange avdelinger som har økonomi til å drifte dette selv. 

 

Merete Jonas: 

Det er ikke vedtatt av forbundsstyret å endre retningslinjene for stønad, kan ikke 

være budsjettbehandlingen som ligger til grunn for endringen? 

 

Forutsigbarheten blir borte, når endringer ikke kommuniseres ut. Brudd med 

vedtaket forbundsstyret gjorde i august. 

 

Administrasjonens svar: 

Forbundsstyret vedtok et stramt budsjett. Det er ikke foretatt endringer i 

retningslinjene, og har administrasjonen gjort feil – må dette selvfølgelig rettes opp. 

 

Organisasjonsavdelingen har tatt initiativ til å se om tiltak kan gjennomføres på en 

annen måte for å spare inn penger. Organisasjonsavdelingen har 

anmodet/oppfordret avdelingene til å se på «billigere» måter å gjennomføre tiltak 

på. Organisasjonsavdelingen vil ta kontakt med de avdelingene som har sendt inn 

søknader. Alle søknader som ligger innenfor regelverket vil få tildelt midler, ligger det 

søknader som ikke oppfyller retningslinjene kan disse ikke innvilges. 

 

2. Alf Edvard Masternes: 

Samferdselsdepartementet (SD) har bestilt utredning om ny organisering av Statens 

vegvesen og en vurdering om hvilke områder innen Trafikant- og kjøretøyområdet 

(Trafikkstasjonene) som kan privatiseres. 

 

Før jul gikk Vegdirektøren inn for en divisjonsmodell av Statens vegvesen, altså gå 

bort fra dagens regionmodell. Vi har fokusert, også i media, at vi er skeptisk til av en 

divisjonering lett kan bli sentralisering. I rapporten som Vegvesenet leverte til SD 

15.januar er det anbefalt en desentralisert divisjonsmodell (så nå begynner 

lokalpolitikere å argumentere for stedsplassering, dette har vi vært forsiktig med å 

fokusere på).  

Vi fikk oppslag i NRK Dagsrevyen, Fri fagbevegelse og Klassekampen – vi har ikke hatt 

noe på egne nettsider, appen mv. noen artikler er derimot delt på facebook.  

  

I den bestilte vurderingen av privatisering er fristen fra Statens vegvesen til SD 

10.mai. Her har vi vært kritisk til å flytte oppgaver fra stat til privat. Vi mener det vil 



bli dyrere for den enkelte bruker, det vil bli lengre reisevei fordi de private neppe vil 

ha en like stor desentralt tilbud som det er i dag. Det vil ikke minst gå utover det 

brede trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i etaten.  

  

Vi har en uenighet med Statens vegvesen om tolkning av ferielov for de som jobber 

skift og turnus. Vi har kontaktet arbeidstilsynet, andre LO-forbund i andre etater for å 

få innspill på hvordan disse løser dette.   

  

 

 

 


