
Protokoll nr.: 01/18  

fra forbundsstyremøte 23. januar 2018, fra kl. 11.00,  
på forbundskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

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

Trond Rødsjø, Lars Christian Nilsen, Bjørn Nedreaas, Terje 
Sagstad, Alf Edvard Masternes, Helge Stølen Reiestad, Line 
Aufles, Heidi Apeland, Jens Olav Hagebakken, Rune Heggem 

 
 
 
Forfall:    Truls Instanes Riise, Camilla Hanses (med unntak under  
    Behandling av sak 005/18) 
    
 
 
Dessuten møtte: Nina Henriksen, Astor Larsen, Frode Ersfjord og Johan Martin 

Leikvoll. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent 
 
 
  



EGEN ORGANISASJON 

 
 

Sak nr.: 001/18 Godkjenning av protokollen fra møtet 15.12.2017 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

ØKONOMI 

 

 
 
Sak nr.: 002/18 Gjennomgang av Reiseregningssystem Visma Expence 

 

Arnstein Aasestrand redegjorde grundig for bruk av forbundets reiseregningssystem Visma 
Expence, inkludert bruken av App`en Visma Attach. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 
  
 
 

TARIFF/FORHANDLINGER/AVTALER 

 
 

Sak nr. 003/18 Tariffrevisjonen 2018 – oppsigelser av overenskomster. 

 

Følgende overenskomster har utløp våren 2018 
 

 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/NHO 
 Overenskomst for arbeidsledere Byggfag m/NHO 
 Overenskomst for arbeidsledere m/NHO/NHO Reiseliv 
 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/Samfo 

 Overenskomst for tekniske funksjonærer m/Glass og Fasade 
 Overenskomst for funksjonærer m/ASVL 

 Overenskomst for OBOS 
 
 

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å si opp overenskomster med utløp våren 2018. 
 

 
 
Sak nr. 004/18 Oppsigelse av overenskomster med uorganiserte bedrifter  

   (hengeavtaler). 

 

I henhold til Hovedavtalen LO – NHO § 3-1 nr 3, er LO forpliktet til å varsle og gjennomføre 
plassoppsigelse og plassfratredelse forholdsmessig i samme omfang for de uorganiserte 
bedriftene som er bundet av en LO – NHO avtale. 
 



Vedtak: Forbundets administrasjon foretar en vurdering iht. fastsatte kriterier av hvilke 
bedrifter som eventuelt skal omfattes av en senere konflikt. Disse bedrifter 
sendes rekommandert brev med kopi av oppsigelsen av overenskomsten 
mellom organisasjonene. 

 
 
 
 

EGEN ORGANISASJON 

 
Sak nr.: 005/18 Status prosjekt 9.18/stillingsbeskrivelse. 

 

Camilla Hanses redegjorde for status i arbeidet med implementeringen av prosjekt 9.18, som 
er delt inn i 3 delprosjekter: 

1. Ansettelse, inkludert arbeidet med stillingsbeskrivelse 
2. Sentralisering av skoleringsvirksomheten 
3. Organisasjonsoppbygging. 

Målsettingen er at de 5 nye regions rådgiverne skal være på plass innen høsten 2018. 
 
Forbundsstyret vil få fremlagt mer konkrete innstillinger utover våren 2018. 

 
 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
Sak nr.: 006/18 Utvalg og mandat for lønnsjustering/Nivåplassering av valgte 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Fra 1999 til 2017 har FLT fulgt LOs system for regulering av de tillitsvalgtes lønn. I sak 003/17 
tok forbundsstyret til ordet for at de ønsket en annen måte å regulere de tillitsvalgtes lønn på, 
samt at forbundsstyret mente at nivåforskjellen mellom leder og 1. og 2. nestleder var for stor. 

 

Lønnsutvalget (nedsatt i sak 011/17) la frem sin innstilling i sak 062/17, og det ble gjort vedtak 
om at det nye forbundsstyret etter Landsmøte 2017 skulle nedsette et lønnsutvalg for 
Landsmøteperioden 2018-2021. 

 

 

Vedtak: Fast lønnskomite for landsmøteperioden 2017 - 2021: 
 
  Bjørn Nedreaas, leder 
  Line Hamborg Aufles 
  Terje Sagstad 
 
 
 
 

 

 



 Sak nr.: 007/18 Oppnevning av kulturstøttekomite 2018-2021 

 

Arnstein Aasestrand orienterte om den evaluering som er foretatt av ordningen. Evalueringen 
slår fast at ordningen med kulturstøtte har vært i en prøvefase, og at retningslinjene ikke har 
vært tydelige nok på hva FLT forventer av profilering fra de som har mottatt støtte. Videre at 
retningslinjene må revideres slik at det blir to adskilte søknadsfrister.  En frist for de som søker 
kulturstøtte, samt en senere frist for avdelingene som skal innstille til kulturkomiteen. 
 
 
Vedtak: FLTs kulturpriskomite består for landsmøteperioden 2018-2021 av: 

  
 Arnstein Aasestrand – leder 
 Edith Bjerkan (avdeling 40 Kristiansund)  
 Bjørn Ragnar Moe (avdeling 43 Sandefjord) 
 

 Stein Arne Lunderbye (organisasjonsavdelingen) fungerer som sekretær 
for komiteen. 

 
 Administrasjonen kommer tilbake med forslag til reviderte retningslinjer 

innen neste utlysning. 
 
 
 
Sak nr.: 008/18 Etiske retningslinjer 

 

Ulf Madsen redegjorde for bakgrunnen, som er forslag 157 til Landmøtet 2017. 
 
I forslag, som ble vedtatt oversendt forbundsstyret står det: 
 
“FLT etablerer felles konkrete etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte. Det nedsettes et 
utvalg med representanter fra administrasjon, forbundsstyret og den ytre organisasjon som 
innen utgangen av 2018 skal legge frem et forslag til etiske retningslinjer for Forbundsstyret. 
Retningslinjene bør ta utgangspunkt i UN Global Compact sine prinsipper men også beskrive 
rammer for oppførsel og rusmidler”. 
 
Videre orienterte han om at administrasjonen allerede i dag har etiske retningslinjer innarbeidet 
i arbeidsreglementet, i reisebestemmelsene – samt at det også er etablert varslingsrutiner. 
  
 
Vedtak: Mandat for gruppen: 

Arbeidsgruppen vurderer forbundets etiske retningslinjer, arbeidsreglement 
og andre administrative bestemmelser som er en normal del av etiske 
retningslinjer i et moderne samfunn. Disse vurderes opp mot UN Global 
Compact prinsipper.  

 
Resultatet av gruppens arbeid skal være moderniserte og riktige etiske regler 
for tillitsvalgte og administrasjonen i FLT. 

 
Gruppens arbeid innstilles for forbundsstyret senest på forbundsstyremøte i 
oktober 2018. 

 



 Arbeidsgruppen består av: 
 Ulf Madsen, leder 
 Lars Christian Nilsen, Forbundsstyret 
 Britt Hilde Røyseth Åsen, Avdeling 101 Vestre Sunnmøre 
 Cecilie Haram, Administrasjon  
 Representant fra HK/FLT klubben 

 
 
 
Sak nr.: 009/18 Evaluering av APP 

 

Orientering v/Ulf Madsen.  
 
På bakgrunn av vedtak gjort på landsmøtet skal utviklingen av FLTs APP gjennomgås og en 
evaluering av prosessen rundt «mobil applikasjon gjennomføres. I forbundstyremøte 15. 
desember ble man enige om at en ekstern evaluering av prosessen skulle vurderes, men før 
dette kan gjøres må det vedtas et mandat for oppgaven. Det anbefales at forbundsstyret setter 
et tak for hva et slikt arbeid skal kunne koste forbundet i forkant. 
 
 
Vedtak: Mandat for evaluering av utviklingen av mobilapplikasjon for FLT 
 

Arbeidet med utvikling av mobilapplikasjon for FLT evalueres etter følgende 
mandat: 
1. Administrasjonen samler inn informasjon om avtaler, vedtak, deltakere 

(eksterne og interne) samt alle kostnader forbundet med prosjektet FLT 

App. 

 Administrasjonen henter deretter inn anbud fra eksterne aktører med 

hensikt å evaluere prosjektet.  

 Innhentet informasjon videreformidles til den valgte eksterne aktøren, hvis 

oppgave er å evaluere prosjektet med følgende målsetninger: 

o Utarbeide en fullstendig kostnadsoversikt 

o Gjennomføre en parallell sammenligning med tilsvarende app-

prosjekt f. eks. LO favør 

o Evaluere nytteverdien opp mot kostnadsnivå ift sammenlingbare 

App`er 

o Dokumentere rolleinnehavere i prosjektet 

o Kostnader knyttet til utvikling av websidene holdes utenfor 

evalueringen. 

o Evalueringen skal resultere i en rapport som kan være til hjelp og 

anbefaling i organisering av fremtidige prosjekter av lignende 

karakter. 

  

 

 

Sak nr.: 010/18 LO Ingeniør – videre deltakelse 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 



En evalueringsrapport fra LO Ingeniørs prosjektgruppe anbefaler videreføring av prosjektet 
med økte ressurser for perioden 2018-21, og mener det vil være svært uheldig å avslutte 
arbeidet i lys av utviklingen som tidligere beskrevet. Det anbefales at finansieringsmodellen 
videreføres, men at forbundenes årlige bidrag økes fra kr. 150.000,- til kr. 250.000,- basert på 
erfaringene fra prosjektperioden 2013-17. 
Forbundsstyret etterlyste mer informasjon fra LO Ingeniør om bruk av midlene og 
prioriteringer. Det er viktig å gi et signal til LO Ingeniør om at FLT også tidligere har uttrykt 
frustrasjon over LOs manglende evne til å vise prioritert innsats overfor de lønns- og 
utdanningsgrupper vi representerer. Videre ønsker FLT at LO Ingeniør og LOs 
rekrutteringsutvalg for høyere utdanning koordiners bedre.  
 
 
Vedtak: FLT viderefører samarbeidet med LO Ingeniør i ett år, med kr. 150 000,-  
  men henstiller samtidig LO om å ta til etterretning forbundets innspill. 
 

Administrasjonen kommer tilbake til forbundsstyret i denne saken etter en 
avklaring med de andre forbundene og LO.  

 
   

 
Sak nr.: 011/18 Oppnevnelse av kandidater til LOs Regionråd og konferanser 2018 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
LO har fra i år lagt ned de tidligere fylkeskonferansene og erstattet disse med regionråd og 
regionkonferanser. Regiongrensene følger fylkesgrensene. Oslo er unntatt fra endringen. Det 
er forbundet sentralt som oppnevner sine representanter. 

 
 
Vedtak: Til LOs regionråd oppnevnes følgende representanter: 

 

Fylke    Representant    Vara 
Østfold   Bente Seljebakken Klausen Jørn Krossvik 
Akershus   Øivind Kongsvold    
Hedmark   Evelyn Mensi 
Oppland   Terje Sagstad    Gro Henriksen 
Buskerud   Lars Christian Nilsen   Inger Lise Ask 
Vestfold   Jens Olav Hagebakken  Olga Stabel 
Telemark   Merete Jonas    Arne Vestmoen 
Aust-Agder   Per Arne Monsen 
Vest-Agder   Bjørnar Abusland 
Rogaland   Hanne Kjersti Knutsen  Erik Melsom 
Hordaland   Åge Grasdal    Mariann Økland 
Sogn og Fjordane Stig Breidvik    Jette H Jørgensen 
Møre og Romsdal  Frode Ingebrigtsen   Christina Hovde 
Trøndelag   Kjell Olav Strømsli   Bodil Krokan 
Nordland   Harry Monsen   Siv Furnes 
Troms   Alf Edvard Masternes   Katrine Uglehus 
Finnmark   Truls I Riise 

 

 



Til LOs regionkonferanser oppnevnes følgende: 
 

Fylke    Representant 
Østfold   Bente Seljebakken Klausen 
Akershus   Øivind Kongsvold 
Hedmark   Evelyn Mensi 
Oppland   Terje Sagstad 

 Buskerud   Lars Christian Nilsen 
Vestfold   Jens Olav Hagebakken 
Telemark   Merete Jonas 
Aust-Agder   Per Arne Monsen 
Vest-Agder   Bjørnar Abusland 
Rogaland   Anne Tysdal Egaas 
Hordaland   Åge Grasdal 
Sogn og Fjordane  Stig Breidvik 
Møre og Romsdal  Frode Ingebrigtsen 

 Trøndelag   Rune Heggem 
 Nordland  Harry Monsen 
 Troms  Alf Edvard Masternes 
 Finnmark  Truls I. Riise 
    
  
 
Sak nr.: 012/18 Evaluering av valgkomiteens arbeid v/Merete Jonas 

 

Merete Jonas, som var leder av valgkomiteen under Landsmøtet 2017, redegjorde grundig for 
valgkomiteens arbeid og hvilke prosesser og retningslinjer valgkomiteen jobbet etter. 
 
Valgkomiteen overleverte evalueringen, samt forslag og innspill til kommende valgkomite til 
forbundsstyret. 

 
 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 

 

Sak nr.: 013/18 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 31.12.2017   
 
 
 Vedtak: Tatt til orientering. Forbundsstyret spurte om muligheten for å få 

sammenlignbare tall f.eks 2 år tilbake i tid, noe administrasjonen vil  
  se om er mulig. 

 
 
 
Sak nr.: 014/18 Eventuelt 

 
1. Helge Stølen Reiestad stilte spørsmål om de økte momssatsene på hotellovernatting ville 

bli kompensert i forbundets retningslinjer for kurs- og konferanser. 



 
  Arnstein Aasestrand svarte at det vil de ikke. 
 
2. Alf Edvard Masternes redegjorde for FLT SVVs arbeid ift regions reformen innenfor Statens 

Veivesen. 
 
3. Rune Heggem stilte spørsmål om flt.no kunne gjøres bedre mht grafisk utforming. 

 

 Administrasjonen svarte at flt.no er under revidering. 
 


