
 

Saksliste nr.: 02/18 

til forbundsstyremøte  

20. februar 2018 

fra kl. 11.00, på forbundskontoret 

  

 

 

 

 

 

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

   Lars Christian Nilsen, Terje Sagstad, Alf Edvard Masternes, Helge 

   Stølen Reiestad, Camilla Hanses, Line Aufles, Heidi Apeland, 

   Jens Olav Hagebakken, Rune Heggem, Truls I. Riise  

 

 

 

Forfall:   Bjørn Nedreaas, Merete Jonas  

   

 

Dessuten møtte:  Nina Henriksen, Frode Ersfjord, Johan Martin Leikvoll og Astor Larsen  

 

Ole-Kristina Nilsen, Odin Fond og Rebecca Hegbrenna Florholmen

 under behandling av sak 016/18. 

 

Are Tomasgard og Olav Lie, Landsorganisasjonen i Norge, under 

behandling av sak 017/18.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGNISASJON 

 

 

Sak nr.: 015/18  Godkjenning av protokoll fra møte 22. januar 2018. 

 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

 

 

EGEN ORGNISASJON 

 

 

Sak nr.: 016/18 Investeringsstrategi/plasseringsregler for FLT. 

 

Se investeringsstrategi/plasseringsregler for FLT. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

Plasseringsreglene er et rammeverk for styring av forbundets plasseringer av likvide midler. 

Det vises til Forbundets vedtekter § 13 Forbundets forvaltning pkt. 3 og 4. 

 

Forbundets mål for kapitalforvaltningen er at avkastningen skal bidra til å opprettholde og 

forsterke forbundets likviditet slik at handlingsfrihet og konfliktberedskap sikres.  

 

Målet er at plasseringene skal gi en sammenlagt meravkastning tilsvarende 3 md Nibor pluss 

1-2 prosentpoeng. Minimum 30% av kapitalen skal være bankinnskudd.  

 

Det skal rapporteres til forbundsstyret minimum to ganger årlig. Forbundsstyret kan be om 

hyppigere rapportering når det finner dette ønskelig 

 

Reglene ble sist revidert av forbundsstyret i møte 3. desember 2015. 

 

Ole-Kristian Nilsen, Odin Forvaltning, redegjorde for Odins investeringsfilosofi som er å være 

en:  

 

«Aktiv og langsiktig  forvalter som investerer i selskaper med god drift, sterk 

konkurranseevne og som har en høy verdiskapning som kan kjøpes til en attraktiv pris». 

 

Videre gikk han gjennom historikken rundt FLTs investeringshistorie, samt status av 

forbundets plasseringer per nå. 

 

I perioden 1998 til 2013 har forbundet hatt en gevinst på ca. 70 millioner.  

I perioden 2007 til 2013 realiserte forbundet ca. 12 millioner i utbytte og gevinst.  

I 2017 steg forbundets aksjefond med 21%, det er forventet en lavere stigning i 2018. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 



SAMFUNN 

 

 

Sak nr.: 017/18 EUs tredje energimarkedspakke (ACER). 

 

Se vedlagte saksnotat datert 13. februar 2018.  

EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i 2009 og trådte i kraft i EU i 2011. I mai 2017 

besluttet EØS-komiteen at pakken skal innlemmes i EØS-avtalen, etter flere år med 

forhandlinger. Olje- og energidepartementet har nå fremmet tre proposisjoner som foreslår 

at Stortinget samtykker til at pakken innlemmes i EØS-avtalen (Prop. 4 S 2017-2018), samt at 

det gjøres nødvendige endringer i energiloven (Prop. 5 L 2017-2018) og i naturgassloven 

(Prop. 6 L 2017-2018). 

 

De overordnede målene med EUs tredje energimarkedspakke er å gi fritt forbruksvalg, lavere 

priser, renere energi og forsyningssikkerhet til alle medlemsland. Den gir også 

markedsadgang for små virksomheter, i tillegg til rettferdig konkurranse med selskaper fra 

tredjeland gjennom at også disse må overholde EUs regelverk. 

Are Tomasgard og Olav Lie fra Landsorganisasjonen redegjorde grundig både for den tredje 

energimarkedspakke og Acer. Acer er EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale 

reguleringsmyndigheter på energiområdet (Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators). 

LO forutsetter i sitt høringssvar at det ikke blir avgitt suverenitet, samt at Norges planlagte 

og eksisterende sammenkobling med utlandet krever en avklaring av de overordnede og 

tekniske prinsipper som skal gjelde. 

De skriver videre i sitt høringssvar:  

«Våre europeiske naboland og EU er Norges viktigste samarbeidspartnere både økonomisk 

og politisk og utgjør samtidig Norges største eksportmarked. Et forutsigbart og gjensidig 

samarbeid er nødvendig for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked og rammevilkår som 

er likeverdige med andre EU- og EØS-land. EØS-avtalen har siden inngåelsen ivaretatt Norges 

interesser på dette området.». 

LOs høringssvar ble vedtatt i Sekretariatet. I etterkant har IE gått lengre enn LO og har sagt 

nei til Acer, men ikke til Energimarkedspakke 3.  

 

 

Vedtak: Administrasjonen oppsummerer diskusjonen i forbundsstyret og kommer med 

forslag til uttalelse om saken fra FLT. Denne sendes på sirkulasjon til 

forbundsstyremedlemmene. 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-4-s-20172018/id2577144/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-5-l-20172018/id2577215/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/


INTERNASJONALT ARBEID 

 

 

Sak nr.: 018/18 Internasjonalt engasjement - Medlemskap i IndustriAll. 

 

Se vedlagte saksnotat datert 6. februar 2018. 

 

Orientering v/Ulf Madsen 

 

 

Vedtak: FLT søker medlemskap i IndustriALL. Forbundet tilmelder det antall som er 

riktig innenfor hver bransje hvor vi har medlemmer.  

 

Samtidig opprettholder FLT sitt medlemskap i UNI fram til neste hovedforfall 

slik at vi ikke risikerer å bli stående uten medlemskap i noen internasjonal 

organisasjon. Når medlemskapet i IndustriALL er akseptert reduserer vi 

tilmeldte medlemmer i UNI ICTS slik at vi ikke betaler dobbelt avgift for alle 

medlemmer av FLT. 

 

Etter en fireårsperiode foretas en evaluering av begge organisasjoner og 

forbundsstyret gjør et valg basert på evalueringen hva forbundet ønsker å gå 

videre med. 

 

 

Sak nr.: 019/18 Valg av vararepresentanter til 5. UNI World Congress den 17 – 20 juni 

2018, og 5. UNI Womens`s Conference 14-15 juni 2018 i Liverpool 

(tidligere sak 083/17). 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Vedtak: Lars Christian Nilsen, vararepresentant UNI World Congress 17-20 juni. 

  Line Hamborg Aufles, vararepresentant UNI Women`s Conference 14-15 juni 

 

 

 

EGEN ORGANISASJON 

 

  

Sak nr.: 020/18 Prosjekt 9.18 – Stillingsbeskrivelse for regionrådgivere. 

 



Se vedlagte stillingsbeskrivelse for regionrådgivere. 

 

Orientering v/Ulf Madsen og Camilla Hanses. 

 

Stillingsbeskrivelse for regionrådgivere er basert på samme mal som øvrige stillings- 

beskrivelser i administrasjonen. 

 

Forutsetninger som ligger til grunn for utforming av stillingsbeskrivelsen er: 

 

 Regionrådgiverne er administrativt underlagt forbundet sentralt, men skal jobbe ute i 

regionene. 

 Regionrådgiverne er organisasjonsmedarbeidere 

 Regionrådgiverne er «i tillegg til» - ikke i stedet for. 

 

Stillingen er å anse som særlig uavhengig stilling. 

 

Forutsatt at forbundsstyret godkjenner fremlagte stillingsbeskrivelse, vil prosjektgruppen 

starte arbeidet med en opplæringsplan. 

 

 

Vedtak: Den fremlagt stillingsbeskrivelse ble godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 021/18 Tariffoppgjøret 2018 - oppgjørsform. 

 

Se saksnotat datert 13. februar 2018.  

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

LOs representantskap avgjør den 27. februar om hovedoppgjøret blir forbundsvist eller 

samordnet (sentralt) oppgjør. I NHOs representantskapsmøte samme dato vedtas 

forhandlingsfullmakten for arbeidsgiversiden. 

 

Sentralt i årets hovedoppgjør står spørsmålet om avtalefestet pensjon (AFP). 

Arbeidstakersiden ønsker å tette hullene som gjør at mange mister retten til AFP mot slutten 

av arbeidslivet, og gjøre den bedre for sliterne i arbeidslivet. Arbeidsgiverne mener på sin 

side at ordningen på sikt er underfinansiert, og så dyr at bedrifter velger ikke å organisere 

seg. Det knytter seg også stor spenning til om LOs representantskap enes om oppgjørsform 

Fellesforbundet ønsker et forbundvist oppgjør, men Handel og Kontor i Norge ønsker et 

samordnet oppgjør. 

Inntektspolitisk utvalg I LO skal legge frem sin instilling for Sekretariatet mandag 26. februar. 

FLT støtter opp om frontfagets som en bærekraftig modell for lønnsutvikling i landet vårt. 

Når store og viktige reformer skal forhandles eller fornyes trengs LOs og forbundenes 

samlende styrke.  



Vedtak: Forbundsstyret gir i utgangspunktet FLTs representanter i LOs 

Representantskap fullmakt til å vurdere oppgjørsformen i møte, men dersom 

AFP blir en del av oppgjøret mener forbundsstyret det er nødvendig med et 

samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.  

  

 

  

Sak nr.: 022/18 Supplering av medlemmer til forbundets tariffråd. 

 

Se saksnotat datert 13. februar 2018.  

 

Orientering v/Aud-Marit Sollid. 

 

Etter at Forbundsstyre besluttet at det skal etableres tariffråd innenfor de tre største 

tariffavtalene, henholdsvis arbeidslederavtalen, teknisk funksjonæravtalen inkl. 

attføringsbedriftene og ASVL, er det gjennomført 9 tariffrådsmøter. I utgangspunktet skal 

tariffrådene ha inntil 8 deltakere. Det har vært et visst frafall fra tariffrådene gjennom 

perioden av ulike årsaker, og det har derfor vært behov for å supplere tariffrådene.  

Det er få forslag på kvinnelige medlemmer fra avdelingene. Administrasjonen har gjort ett 

forsøk på å få kvinnelige deltakere. Dette har per nå ikke latt seg gjøre. 
 

 

Vedtak: Nytt tariffråd 2018      

Deltakere:   Tariffråd:  Avdeling:  

Knut Erik Søderstøm  Arbeidsleder  avd 12 

Hans Petter Hansen  Arbeidsleder  avd.21 

Øystein Bruce   Arbeidsleder  avd.36 

Robert Moe   Arbeidsleder  avd. 4 

Olav Vik   Arbeidsleder  avd.29 

Kenneth Mathisen  Arbeidsleder  avd. 21 

Rolf Talleivsen   Arbeidsleder  avd. 19 

Odd Terje Sandvik  Arbeidsleder  avd.22 

  

Bente Holtet   Teknisk/attføring avd.92 

Christian Danmo  Teknisk  avd.107 

Bodil Krokan   Teknisk/attføring avd. 17 

Vidar Visjer   Teknisk  avd. 19 

Bjørn Søby Nielsen  Teknisk  avd.5 

Gunnar Rennemo  Teknisk GF  avd.108 

Erik Johannessen  Teknisk  avd.92 

Børre Olsen   Teknisk  avd.18 

   

Kim W. Larsen   ASVL   avd.4 

Anders Krumsvik  ASVL   avd.44 



Torill Bøkevoll Fadnes  ASVL   avd.14 

Terje Asprusten  ASVL   avd.4 

Jan Rustgård   ASVL   avd.29 

Mona Hommeland Monsen ASVL   avd. 22 

Siw Furnes    ASVL   avd. 122 

 

 

 

Sak nr.: 023/18 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 31.01.2018. 

2. Forbundsstyret besluttet på møte 15. desember 2017 å besøke Hydro på Karmøy 26. 

juni 2018. Administrasjonen foreslår å flytte dette besøket til september. Dette p.g.a 

ferieavvikling samt 60-års feiring for Ulf Madsen. Videre om forbundsstyret finner tid 

til studietur med det gamle og nye forbundsstyret i forbindelse med møtet i mai 

2018. 

3. Janne Solvold fra avdeling 109 Levanger ble valgt inn som vararepresentant i 

Kontrollkomiteen på Landsmøtet i november 2017. I februar meldte hun overgang til 

Fellesforbundet. Administrasjonen foreslår at vi fremmer en sak for Landsrådet med 

den hensikt å velge nytt varamedlem til Kontrollkomiteen. 

4. Landsrådsmøte er besluttet avholdt 4. og 5. april. Dette møtet må flyttes til et senere 

tidspunkt, f.eks. i mai. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til nye datoer. 

5. Handel og Kontor har søkt LOs Sekretariat om opprettelse av tariffavtale i Din 

Utvikling, som bl.a. driver med  bedriftsrådgivning og attføring. Kravet ble først 

stoppet i Sekretariatet av NTL, FO og FLT. LO har siden falt ned på en beslutning om 

at HK får avtalerett for kontoransatte med/Virke. FLT har medlemmer i Din Utvikling, 

men ikke på tariffavtale da disse medlemmene er selvstendig næringsdrivende. NTL 

og FO har endret mening, og mener nå at HKs «virkeoverenskomst» er riktig 

overenskomst. LO og HK må anerkjenne at FLT har organisasjonsrett i 

attføringsbedrifter, samt at LO må medvirke til at FLT får etablert overenskomst med 

bedrifter i Virke hvor FLT allerede har medlemmer. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 024/18 Eventuelt. 

 

1. Fra Helge Stølen Reiestad: 



«Skulle også ønsket at vi kunne tatt opp tråden fra info om TISA og TTIP, Trump har 

skrotet avtalen, de blå blå blå forhandler fortsatt om at Norge skal knytte seg til dette 

og hva som blir forhandlet om blir til de grader holdt skjult for offentligheten». 

 

 

Vedtak: FLT støttet LO’s holdning og saksbehandling vedrørende TTIP og TISA ved 
behandlingen i 2015.  Vi kan ikke se at saken er fundamentalt endret og som 

tilsier behov for en ny vurdering eller ny behandling på nåværende tidspunkt. 

 

 

2. Spørsmål fra Jens Olav Helgebakken om vi kan starte forbundsstyremøtene tidligere, 

f.eks kl. 10.00? 

 

 

Vedtak: Vi tar saken opp igjen på neste forbundsstyremøte. 

 

 

 

 

 

 


