
 

Protokoll nr.: 04/18 

fra forbundsstyremøte  

22. mai  2018fra kl. 11.00,  

på Radisson BLU Airporthotel, Gardermoen 

  

 

 

 

 

 

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

   Lars Christian Nilsen, Merete Jonas, Bjørn Nedreaas, Helge Stølen 

   Reiestad, Terje Sagstad, Line Aufles, Heidi Apeland, Jens Olav  

   Hagebakken, Rune Heggem og Truls Riise   

 

 

 

Forfall:   Alf Edvard Masternes, Camilla Hanses  

   

 

 

Dessuten møtte: Nina Henriksen, Anne Sundvoll, Astor Larsen, Frode Ersfjord 

 

   Eivind Falkum, AFI, under behandling av sak 039/18 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGEN ORGNISASJON 

 

 

Sak nr.: 038/18  Godkjenning av protokoll fra møte 24. april 2018. 

 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

 

 

SAMFUNN 

 

 

Sak nr.: 039/18 Medbestemmelsesbarometeret 2017 – Arbeidslivsrelasjoner i 

endring. 

 

Orientering v/Eivind Falkum, AFI. 

Medbestemmelsesbarometeret eies av et partnerskap bestående av følgende seks forbund: 

Den norske legeforening, Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse 

og Teknikk, SAFE og Lederne.  

 

Medbestemmelsesbarometeret har gjort det mulig å analysere utviklingen av ansattes 

opplevelse av innflytelse i arbeidet og oppfatninger av styring, organisering og ledelse på 

arbeidsplassene.  

 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Medbestemmelsesbarometeret-2017-

Arbeidslivsrelasjoner-i-endring 

 

Oppsummert fra presentasjonen: 

Eierskapet har svært mye å si for hva slags styrings og ledelsesverktøy som tas i bruk 

 

Innføringen av eierstyring reduserer bruken av medbestemmelse og medvirkning som 

styrings- og ledelsesverktøy 

 

Privatiseringen av offentlige virksomheter reduserer bruken av medbestemmelse og 

medvirkning som styrings- og ledelsesverktøy 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Medbestemmelsesbarometeret-2017-Arbeidslivsrelasjoner-i-endring
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Medbestemmelsesbarometeret-2017-Arbeidslivsrelasjoner-i-endring
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Medbestemmelsesbarometeret-2017-Arbeidslivsrelasjoner-i-endring


EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 040/18  Forbundets leiligheter.  

 

Se saksnotat datert 15. mai 2018.  

 

Orientering v/Anne Sundvoll. 

 

«Forslag #62 fra Landsmøtet 

Leiligheter/parkering 

Forbundet eier og disponerer i dag et antall leiligheter og parkeringsplasser i 

Oslo. Forbundsstyret skal ha fullt innsyn i avtaler, inntekter og utgifter knyttet til disse, - også 

tidligere forhold. Eksempelvis nødvendig oppussing med mer. Nærmere regler for bruk og 

utleie av disse fastsettes av Forbundsstyret. Det må også vurderes om forbundet fortsatt skal 

ha tre leiligheter eller om en er bedre tjent med å selge dem. 

 

Begrunnelse: 

Dette representerer store verdier for forbundet, og det er viktig at også de valgte organer 

kan ha innsikt i forvaltningen av viktig eiendom av forbundet. Det er uheldig om informasjon 

om forvaltningen av eiendom til forbundet og tildeling av leiligheter og parkeringsplasser 

gjøres under manglende tilsyn og kontroll av forbundets valgte organer. 

 

Vedtak: Intensjonen i forslaget tiltres. Oversendes det nye Forbundsstyret». 

 

 

Vedtak: Forbundet selger en leilighet, og leier ut evt. leiligheter som ikke benyttes til 

pendlerbolig til en pris som reflekterer markedsprisen, samt pusse opp 

pendlerbolig/utleieleilighet. 

 

Siden det i lengre perioder ikke har vært behov for alle tre leilighetene som 

pendlerboliger vil forbundet selge en av leilighetene nå. Videre vil forbundet 

leie ut evt. ubenyttede leiligheter til en pris som reflekterer markedsprisen. 

Administrasjonen får fullmakt til å bestemme hvilken leilighet som skal selges 

og om det er behov for oppussing til en OK standard. Administrasjonen vil 

legge vekt på både potensiell gevinst ved salg, samt behov for oppussing. 

Utleie vil foregå på det åpne markedet uten fortrinnsrett for ansatte. Ved 

utleie vil administrasjonen benytte utleiemegler, og administrasjonen vil 

sammen med utleiemegler utarbeide retningslinjer for utleie. Retningslinjene 

legges frem for forbundsstyret til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 041/18 Parkeringsplasser i Hammerborggata  9, Oslo. 

 

Se vedlagte saksnotat. 

 



Orientering v/Anne Sundvoll. 

 

FLT leier 5 parkeringsplasser av huseier i Hammersborggata 9. To av parkeringsplassene er 

leid bort til våre leietakere, til samme pris som forbundet betaler for de. Forbundet 

disponerer dermed 3 parkeringsplasser i bygget. 

 

 

Vedtak: Administrasjonen foreslår å si opp den ene faste parkeringsplassen i K1. Vi 

fortsetter å leie 2 parkeringsplasser i K2, i tillegg til de 2 vi i dag fremleier til 

våre leietakere i K1. Det vil si at vi til sammen leier 4 parkeringsplasser, mot 5 

tidligere. 

  

Vi opprettholder de samme retningslinjer som K2 i dag, men der 

Forbundsstyremedlemmer og andre tillitsvalgte i FLT skal ha fortrinnsrett ved 

dobbeltbooking. Det er 3 måneders oppsigelsestid på parkeringsplassen og 

FLT sier opp plassen i K1 senest 31.05.2018. Gammel rutine følges i 

oppsigelsestiden og ny rutine starter 01.09.2018. 

 

 

 

Sak nr.: 042/18 Erkjentlighet/gaver – valgte/ansatte – lang tjeneste (tidligere sak  

   056/06 og 084/15). 

  

Se saksnotat datert 15. mai 2018.  

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

 

Vedtak: De foreslåtte endringene godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 043/18 Status Prosjekt 9.18 

 

Se vedlagte saksdokumenter. 

 

Prosjekt 9.18 er delt opp i tre delprosjekter.  

 

I delprosjekt én – ansettelse av regionrådgivere – har prosjektgruppa utarbeidet en 

opplæringsplan for regionrådgiverne som vil pågå under høsten 2018. Denne redegjøres for i 

dette notatet. 

 

Forbundet har etter intervjurunder hvor totalt 19 personer var inne, nå ansatt de fem 

regionrådgiverne. 

 

I delprosjekt to - organisasjonsbygging i de nye regionene – er arbeidet startet med å 

konstituere de nye regionene og kommunisere ut til medlemmer og tillitsvalgte hva den nye 



desentraliserte organisasjonen i FLT innebærer. Her har prosjektgruppa utarbeidet en 

informasjonsplan som skal sikre god kommunikasjon ut (se vedlagt). 

 

En viktig del av organisasjonsbyggingen fokuserer på å bygge opp og styrke samarbeidet 

mellom regionrådgiverne og organisasjonsleddene ute, og vil således også være en del av 

opplæringsplanen til regionrådgiverne. 

 

Delprosjekt tre – sentralisering av skoleringsvirksomheten – tilligger 

organisasjonsavdelingens arbeidsområde, og er tatt ut som én av prosjektgruppas 

leveranser. Organisasjonsavdelingen arbeider med å utarbeide et forslag til hvordan 

forbundet skal sentralisere skoleringsvirksomheten. 

 

 

 Vedtak: Opplærings- og informasjonsplanene tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 44/18  Landsmøtevedtak om regionrådgivere og FLT SSV. 

 

Se vedlagte brev til forbundsstyret fra FLT SVV datert Tromsø mai 2018 vedrørende 

Landsmøtevedtak om regionrådgiver og FLT SVV. 

 

FLT SVV stiller spørsmål ved hvorvidt de skal være med å finansiere forbundets 5 nye 

regionrådgiverne gjennom den kontingentøkningen som ble vedtatt av Landsmøtet i 2017 

(kr. 10,- per måned). 

 

FLT SVV mener de ikke vil dra nytte av disse rådgiverne. 

 

 

Vedtak: Saken utsettes til møtet 26. juni 2018, da Alf-Edvard Masternes har forfall til 

  dagens møte. 

 

 

 

Sak nr.: 045/18 FLTs Utdanningspris – endrede retningslinjer. 

 

Se vedlagte forslag til endrede retningslinjer, gamle retningslinjer og kriterier for tildeling. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

«Forslag #68 

Innskjerping av kriteriene for tildeling av utdanningsprisen 

FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø går i dag til både studentoppgaver og til 

institusjoner/selskaper etc. Dette er for vidt og generelt. Prisen må endres til å fokusere på 

studentoppgaver. Den må så brukes aktivt i vår kommunikasjon med studenter og elever som 

kan bli medlemmer av FLT. 

 



Begrunnelse:  

For FLT er det viktig å fokusere på gode studentoppgaver slik at vi bygger opp FLT som et 

merkenavn. Ved å ha en for vid og vag definisjon på hvem som kan tildeles prisen, blir det 

vanskelig å bygge opp prisens status og gjøre den kjent og ettertraktet blant studenter og i 

utdanningsinstitusjonene. 

 

Vedtak: Intensjonen i forslaget tiltres. Oversendes det nye Forbundsstyret» 

 

 

Vedtak: Teksten endres til: 

Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og 

formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og 

videreutdanning)  
 

Prisen skal honorere gode studentoppgaver: prosjekt-, bachelor og/eller 

masteroppgaver innen teknikk/teknologi. Videre oppgaver innen ledelse, 

organisasjon eller økonomi når oppgaven har en klar teknologisk relasjon, 

eller oppgaver som faller direkte inn i forbundets organisasjonsområde. 

 

 

 

Sak nr.: 046/18 Den faglig/politiske situasjonen. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Situasjonen ved AIM 

Forbund som har medlemmer på AIM, har vært i møte med Forsvarsdepartementet (dato). 

 

Forbundene har bedt om en konsekvensutredning om hvordan en «utflytting» av 

vedlikeholdet til Italia vil si for beredskapen i Norge. 

 

Forbundets arbeid med de tekniske fagskolene.  

Politisk ledelse har avholdt møte med fagskolestudentenes organisasjon, ONF. FLT og ONF 

skal nå prøve å formalisere samarbeidet 

 

Stortinget behandlet ny lov om fagskolene 15. mai 2018, viktig for ONF at fagskolene fikk 

høyskolestatus, samt at de får kvalifikasjonsrammeverk nr. 6 – og ikke 5 som i dag. 

 

Utdanningskomiteen har ikke støttet forslaget om høyere kvalifikasjon.  

Regjeringen er forholdsvis passive ift fagskolene. 

 

Blitt enige om at vi skal jobbe på hver vår kant fremover, men skal ha møte med 

arbeidsutvalget i ONF så raskt som mulig for å se på muligheten for å få til en 

samarbeidsavtale. 

 

 

 



Attføring og anbud 

Rødt stilt spørsmål i Stortinget (Anniken Hauglie) om hva regjeringen har tenkt å gjøre med 

dette. Svar tilbake om at dette vil bli tatt opp i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. 

 

VTA overføres til kommunene 

SVV skal regionaliseres 

 

Disse to sakene kommer administrasjonen tilbake til i juni møtet. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 047/18 Orienteringer.  

 

1. Medlemsbevegelse pr. 30. april 2018. 

2. Medlemskap i IndustriAll. Styret i IndustriAll godkjente opptak av FLT som medlem i 

styremøte 26. april 2018.  

 

 

 

 


