
Protokoll nr.: 03/18
fra forbundsstyremøte 

24. april 2018
fra kl. 11.00, på forbundskontoret

Til stede: Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, Lars Christian
Nilsen, Trond Rødsjø, Merete Jonas, Terje Sagstad, Helge Stølen
Reiestad, Camilla Hanses, Alf Edvard Masternes, Line Aufles, 
Heidi Apeland, 

Forfall: Bjørn Nedreaas, Rune Heggem, Truls Riise, Jens Olav Hagebakken
 

Dessuten møtte: Ståle Nerland, Sparebank 1 Forsikring, under behandling av 
sak 026/18.

Irina Havnevik under behandling av sak 033/18.

Nina Henriksen, Anne Sundvoll, Johan Martin Leikvoll, Astor Larsen,
Frode Ersfjord og Rebecca Florholmen Heggbrenna.

 

Gabler,Marit

2018-05-03 09:39:31 (UTC+0100)



Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent.

EGEN ORGNISASJON

Sak nr.: 025/18 Godkjenning av protokoll fra møte 20. februar 2018.

Vedtak: Protokollen godkjent.

EGEN ORGNISASJON

Sak nr.: 026/18 Pensjonsavtaler gjeldende i FLTs administrasjon (valgte og ansatte).

Ståle Nerland, Sparebank 1 Forsikring, redegjorde for FLTs hybridpensjon pr. 1. januar 2017.

Frem til 31. desember 2016 var valgte og ansatte i FLT omfattet av en ytelsesbasert pensjon. 
Denne ble endret til en hybridpensjon fra 1. januar 2017.

I likhet med innskuddspensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes 
lønn til pensjon. Prosentsatsen er lik for alle ansatte, og man kan velge garanti mot negativ 
avkastning. I motsetning til innskuddspensjon kan man velge å regulere pensjonskapitalen 
hvert år i forhold til lønnsveksten. Ved død går pensjonen til den ansatte tilbake til 
pensjonsfondet. Fordi hybridpensjon kan gi utbetaling hele livet, vil kvinner generelt få mer 
igjen for en slik ordning da de har høyere gjennomsnittlig levealder enn menn.

Årlige innskudd til pensjon i FLT er 7% av lønn fra første krone og opp til 12 G. I tillegg 18,1% 
av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Det er gitt en garanti om at pensjonsbeholdningen skal vokse tilsvarende lønnsveksten i 
samfunnet. Er avkastningen dårligere enn lønnsveksten, må FLT dekke opp mellomlegget. Er 
avkastningen høyere enn lønnsveksten tilføres overskuddet foretakets premiefond som 
arbeidsgiver kan bruke til å dekke opp eventuelt fremtidige underskudd. Arbeidsgiver er 
også forpliktet til å betale fremtidige omkostninger ved utbetaling av pensjon.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak nr.: 027/18 Pensjon, etterlønn og andre ordninger for tillitsvalgte i FLTs
administrasjonen. 
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Se saksnotat datert 13. april 2018 som oppsummerer de ordninger som finnes for tillitsvalgte 
i FLTs administrasjon med hensyn til driftspensjon, etterlønn og skolering, pendlerbopel og 
hjemreiser.

Orientering v/Ulf Madsen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Det nedsettes et utvalg i perioden som skal jobbe med de ulike ordningene 
med tanke på en helhetlig innstilling til Landsmøtet i 2021.

Administrasjonen kommer tilbake til forbundsstyret med forslag til mandat og 
sammensetning av utvalg.

Sak nr.: 028/18 Karenstid for nyinnmeldte medlemmer.

Se vedlagte saksnotat datert 11. april 2018. 

Orientering v/Aud Marit Sollid.

Det er behov for skriftlige retningslinjer om karenstid for juridisk veiledning for nyinnmeldte 
medlemmer i FLT. Etter en nærmere sjekk av åtte mer eller mindre konkurrerende forbund, 
ser vi at alle disse åtte har ulike former for skriftlige regler rundt dette. Sammenlignet med 
hva andre fagforbund har, foreslås det at FLT innfører relativt moderate retningslinjer.

Vedtak: Forbundsstyret vedtar retningslinjer for karenstid og juridisk bistand i FLT som 
beskrevet i punkt 1 i notat av 11. april 2018. Retningslinjene må fremgå på 
der til egnet sted på flt.no og som informasjon til medlemmer ved innmelding.

Sak nr.: 029/18 «Ivaretakelse av tillitsvalgte». 

Forbundet har mottatt en henvendelse fra Alf Edvard Masternes vedrørende å opprette et 
tilbud for tillitsvalgte hvor de kan gjøre hverandre gode og hvor de kan trenes i å ta den 
vanskelige samtalen. 

Orientering v/Arnstein Aasestrand.

Organisasjonsavdelingen har etter dette blant annet undersøkte ulike kurstilbud med 
temaer som «den vanskelige samtalen», organisasjonspsykologi og stressmestring. Videre 
hvordan man kan bidra til å bygge nettverk med tanke på «kollegastøtte».
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Organisasjonsavdelingen jobber videre med å få på plass ett kurstilbud, samt å få dette med 
som ett tema på konferansen som planlegges gjennomført i 2019. Videre jobbes det med å 
lage et rammeverk for et lokalt/regionalt nettverkstilbud som avdelingene/regionene/
regionrådgiverne kan benytte. Det ses også på om det kan lages en artikkelserie i Ledelse og 
Teknikk. 

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak nr.: 030/18 Nedleggelse av avdeling 102 Oslo Lufthavn Gardermoen.

Se saksnotat datert 11. april 2018.

Orientering v/Arnstein Aasestrand.

Avdelingen har jobbet med en sammenslåing eller en nedleggelse i flere år. Det har vært et 
tema på årsmøter siden 2015. Avdelingen sliter med synkende medlemstall og en mangel på 
potensielle styremedlemmer. De mener derfor at medlemmene vil få et bedre tilbud ved at 
avdelingen enten slås sammen med en annen avdeling, eventuelt legges ned og at 
medlemmene overføres en annen avdeling.

Avdelingen har vært i kontakt med både avdeling 6 Kjeller og avdeling 4 Oslo og Akershus og 
har kommet frem til at den beste løsningen for de er at avdelingen legges ned og at 
medlemmene overføres til avdeling 4 Oslo og Akershus. Avdeling 4 Oslo og Akershus er 
innforstått med dette og er villige til å ta over både medlemmene og området.

Vedtak: FLT avdeling 102 Oslo Lufthavn Gardermoen legges ned. Medlemmer og
aktiva overføres til FLT avdeling 004 Oslo og Akershus pr. 1. juli 2018.

Sak nr.: 031/18 Regulering av lønn for de tillitsvalgte i FLTs administrasjon.

Se saksnotat fra Lønnsutvalget v/leder Bjørn Nedreaas.

Lønnsutvalget har laget et forslag til regulering av de tillitsvalgte basert på en lønnsøkning 

for medlemmene i 2017 på 2,5%. Vi har også tatt hensyn til signaler fra forbundsstyre om at 

forskjellen mellom leder og nestlederne er for stor. 

Aud Marit Sollid og Arnstein Aasestrand forlot møtet under avstemming i saken.

Vedtak: Leder Gml. lønn Regulering Ny lønn 1.1.2018
kr. 1 175 419 kr    29 581 kr. 1 205 000
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n.ledere kr.     881 565 kr. 123 435 kr. 1 005 000

Reguleringen gjøres gjeldende f.o.m. 1. januar 2018. 

Sak nr.: 032/18 Evaluering av prosjekt App (tidligere sak nr.: 009/18).

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 forbundsstyremøte 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.

I møtet den 23. januar 2018 (sak nr.: 009/18) vedtok forbundsstyret ett mandat for 
evalueringen.

I etterkant av møtet den 23. januar 2018 har administrasjonen jobbet med å samle 
dokumentasjon og kostnader rundet App`en, samt kontaktet tre selskaper og Arild Hansen 
(som vi fikk anbefalt), for å innhente anbud.

To av firmaene påtok seg ikke denne type oppdrag, vi har fått anbud fra hhv. Metier OCE og 
Arild Hansen.

Vedtak: FLT engasjerer Metier OCE til å evaluere prosjektet rundt utvikling av 
forbundets App innenfor en kostnadsramme på kr. 150 000,- eks. mva.

ØKONOMI

Sak nr.: 033/18 Årsregnskap og beretning for 2017 – FLTs Støtteordning for EVU.

Se vedlagte årsregnskap med beretning. 

Orientering v/Irina Havnevik.

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2017 som viser et overskudd på kr. 3 987 998,-
godkjent.
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Sak nr.: 034/18 Regnskap pr. 31.03.2018. 

Se utsendt resultatregnskap for 1.kvartal 2018.

Orientering v/ Rebecca H Florholmen.

Regnskapet pr. 31.03.2018 viser ett underskudd på kr -1 648 261,- mot ett budsjettert 
underskudd for 1. kvartal på kr. - 1 766 670,-.

Vedtak: Tatt til etterretning.

TARIFFREVISJON 2018

Sak nr.: 035/18 Tariffrevisjonen 2018 – Status og gjenstående forhandlinger.

Ulf Madsen ga en grundig orientering om oppgjøret mellom LO og NHO. For FLTs 
medlemmer er det spesielt viktig at vi har fått gjennomslag for kravene om Avtalefestet 
pensjon (AFP). Hullene vil nå bli tettet. Og vi har fått på plass et slitertillegg.

Videre ble resultatet for FLTs del ett tillegg på kr. 1,20 pr. time i tillegg til lokale 
forhandlinger. FLT forhandlet også frem 10 øre mer til FLTs Støtteordning for EVU.

Aud Marit Sollid redegjorde for øvrige overenskomster som det har vært forhandlet på og 
overenskomstområder som gjenstår.

Gjennomførte og gjenstående overenskomstområdet – Tariffrevisjonen 2018.

 Tekniske funksjonærer med NHO, Arbeidsledere Byggfag og Arbeidsledere Hotell – 

gjennomført i samordnet oppgjør med tilpasninger – ute på uravstemning

 SAMFO – Samordnet oppgjør med tilpasninger – Tekniske funksjonærer – 12 og 

13.mai

 ASVL – Forbundsvist oppgjør – tidspunkt ikke avklart

 Glass og fasadeforeningen GF – Forbundsvist oppgjør – Tekniske funksjonærer - 

tidspunkt ikke avklart

 OBOS – Forbundsvist oppgjør – tidspunkt ikke avklart

 Spekter – Samordnet A-del – gjennomført 3.april

 Spekter - B-del Funksjonærer Nettbuss – ferdig mekling 3.april – ute på uravstemning

 Spekter – B-del Felleskjøpet Agri – ferdig 17.april

 Spekter – B-del AIM – Start 18.april

Alf Edvard Masternes orienterte om forhandlingene i staten. Det er stor avstand mellom LO 
Stats krav og Statens første tilbud tilbake til organisasjonene. Forhandlingene fortsetter frem 
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til forhandlingsfristen 1. mai. Dersom det ikke blir enighet i forhandlingene, går disse til 
mekling 22-23. mai 2018.
 

Vedtak: Tatt til orientering.

EGEN ORGANISASJON

Sak nr.: 036/18 Orienteringer

1) Den faglig politiske situasjonen.
Ulf Madsen inviterte forbundsstyret til mer politikkutforming i forbundsstyret og at 
det på hvert forbundsstyremøte skal være en kort innledning på 10 minutter om den 
faglige og/eller politiske situasjon.

2) Presentasjon av Anne Sundvoll
Ulf Madsen presenterte Anne Sundvoll, som er ansatt som ny administrasjons-
/personalleder i FLT fra 1. april 2018. Anne Sundvoll tiltrer utvalg for Etiske 
retningslinjer.

3) Studietur til Geneve. Program 
4) Høringssvar North Connect
5) Rekrutteringsarbeidet i FLT.

Medlemstallet i FLT er synkende, nedgang blant yrkesaktive medlemmer er på 4,3% 
siden årsskiftet 2015/2016. Forbundsstyret diskuterte følgende: Bør vi ha en 
tydeligere rekrutteringsprofil: Yrkesaktive, spesielt yngre yrkesaktive medlemmer. 
Tette i bunnen? Bør vi prioritere studenter ved de Tekniske fagskolene, fremfor ved 
høyskole/universitet. Bør vi innføre vervepremier? 

6) Sak sendt inn fra avd. 003 Horten angående kontingent.

Vedtak: Administrasjonen svarer avdeling 003 Horten.

7) Medlemsbevegelse pr. 31.03.2018
8) FLT har en ledig p-plass i parkeringshuset i kjeller K1). Denne kan benyttes av 

forbundsstyrets medlemmer i forbindelse med besøk i forbundet.
9) Status i ansettelsesprosessen 9.18. Vi mottok ca 80 søknadene, hvorav 19 er innkalt 

til intervju. Intervjurunder er i gang, og planen er å gi tilbud til aktuelle søkere innen 
utgangen av mai.

Vedtak: Tatt til orientering.
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Sak nr.: 037/18 Eventuelt

1. Forbundsstyremøtene starter fortsatt kl. 1100 (jfr. Spørsmål fra Jens Olav 
Hagebakken i forrige møte).

2. Status IE-ALT – spørsmål fra Helge Stølen Reiestad.

Orientering v/Ulf Madsen.
ALT har en overenskomst innenfor Offshore med NHO. De har ingen avtaler innenfor 
våre områder (arbeidsledere og tekniske funksjonærer). ALT har flere «husavtaler» 
på enkeltbedrifter.
ALT har ikke LOfavør som medlemsfordel, men ALT har fått forhandlet frem en egen 
forsikringsavtale med Sparebank 1 Forsikring, som ligner på LOfavør.

Vi må prøve å finne en felles løsning i dialog med IE sentralt, noe IE har sagt at de er 
innstilt på.

3. Status offentlig tjenestepensjon. 

Orientering v/Alf Edvard Masternes

Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige 
påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i arbeid skal gi 
pensjonsopptjening.
Pensjonen skal som hovedregel kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres
med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. De som skal tjene opp 
alderspensjon i de nye ordningene, beholder opptjeningen i bruttoordningen.

De nye ordningene skal gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Eldre årskull
beholder dagens AFP—ordning og fortsetter å tjene opp pensjon i dagens ordning.
De nye ordningene vil gi offentlig ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. 
Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde 
pensjonsnivåene når levealderen øker.

Fram til 15. mai kan LO-organiserte i stat og kommune stemme ja eller nei til 
forslaget til ny offentlig tjenestepensjon.

4. Merete Jonas stilte spørsmål om forbundets arbeid med innføring av ny 
personvernlovgivning (GDPR) og om administrasjonen vil lage systemer som gjør det 
enkelt for avdelingene og følge opp dette.

Administrasjonen svarte at arbeidet pågår og at saken vil komme tilbake til 
forbundsstyret.
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