
 

Protokoll nr.: 08/18 

fra forbundsstyremøte  

16. oktober 2018 fra kl. 10.00,  

i FLTs lokaler 

  

 

 

 

 

 

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

    Trond Rødsjø, Lars Christian Nilsen, Bjørn Nedreaas, Merete 

 Jonas, Helge Stølen Reiestad, Terje Sagstad, Alf Edvard 

Masternes, Camilla Hanses, Line Aufles, Heidi Apeland, 

 Rune Heggem, Jens Olav Hagebakken, Truls Riise 

 

 

   

 

 

Dessuten møtte:  Nina Henriksen, Anne Sundvoll og Frode Ersfjord.  

    Tone Eriksen og Astor Larsen (t.o.m. sak 080/18) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 078/18  Godkjenning av protokoll fra møte 17. september 2018. 

 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 079/18 Evaluering av Prosjekt App – Etter Landsrådsbehandling. 

 

 

Vedtak: Forbundsstyret tok diskusjonen i Landsrådet til orientering. 

 

Rapporten fra Metier OEC og forbundets interne rapport er konfidensielle og 

holdes internt i forbundsstyret. Rapportene overleveres Kontrollkomiteen 

gjennom Admincontrol. 

 

Tiltakspunktene i internrapporten følges opp av administrasjonen. 

 

Administrasjonen utarbeider en kommunikasjonsplan med vekt på å formidle 

hvilke lærdom som har trukket (ut) av denne prosessen, og hvordan 

organisasjonen skal bruke dette i det videre arbeid. Videre er det viktig å få 

frem fordelene med App`en og at medlemmer og tillitsvalgte tar den i bruk, 

slik at gevinstrealiseringen blir størst mulig.  

 

 

 

 

Sak nr.: 080/18 Landsmøtevedtak angående vedtektenes § 3 Medlemskap – Etter 

 Landsrådsbehandling. 

 

 

En fremdrifts- og kommunikasjonsplan for prosessen ble presentert i møte. Målet er at alle 

medlemmer som ikke har reservert seg skal være overflyttet pr. 1.1.2019. 

 

Vedtaket gjelder for alle medlemmer og har tilbakevirkende kraft. Det gis i denne prosessen 

en mulighet for det enkelte medlem å reservere seg mot å bli flyttet til ny avdeling.  

 

Hva er oppmøtestedet? Oppmøtestedet baseres på foretakets 

forretningsadresse/besøksadresse og følger opp unntakene etter følgende prinsipp:  

 

Bostedsadressen avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger:  

Medlemmer som ikke ønsker å oppgi arbeidsgiver/oppmøtested  

Medlemmer som ikke har fast oppmøtested  

Medlemmer med ukjent arbeidssted  



Medlemmer med oppmøtested utenfor Norge (utenlands eller offshore)  

 

Medlemmer som er selvstendig næringsdrivende 

Medlemmer som er uten arbeidssted på grunn av arbeidsledighet, arbeidsavklaring eller 

lignende  

Medlemmer som er pensjonert  

 

Oppmøtested avgjør avdelingstilhørighet i følgende problemstillinger:  

Medlemmer som er studenter   

 

 

Vedtak Forbundsstyret tok diskusjonen i Landsrådet til orientering. 

  

 Forbundsstyret diskuterte prosessen og ga sin tilslutning til administrasjonens 

forslag til fremdrifts- og kommunikasjonsplan. 

 

  

  

Sak nr.: 081/18 Forslag til etiske retningslinjer for FLT – Etter Landsrådsbehandling. 

 

Landsrådets innspill til endringer/forandringer ble fremlagt forbundsstyret. 

 

 

Vedtak:   Forbundstyret tok diskusjonen og innspillene fra Landsrådet til orientering. 

 

   Forbundsstyret gir administrasjonen i oppdrag og gå igjennom forslag som kom 

inn, og innarbeidet disse i de etiske retningslinjene. Endelig forslag legges frem 

for forbundsstyret på møtet i november. 

 

 

 

Sak nr.: 082/18 Orienteringer 

 

1. FLTs Utdanningspris for 2018.  

2. Medlemsbevegelse pr. 30. september 2018, samt for perioden januar 2018 til 

september 2018. 

3. Faglig politiske saker det jobbes med nå. 

Forbundsleder orienterte om forbundets arbeid med Livslanglæring og FLTs EVU-

ordning – og viste til artikkel i Dagbladet og kronikk i Dagens Næringsliv. Om 

forbundets satsning på de tekniske fagskolene, både mht rekruttering men også 

politisk arbeid mot LO og ONF. FLT har bl.a laget en Podcast om de tekniske 

fagskolene.  

Det jobbes med AIM, og ett av våre medlemmer skal bl.a holde innledning på LOs 

Luftfartskonferanse nå i høst. 

Medbestemmelsesbaromerteret, som FLT er en del av, skal legges noe om i forhold til 

dagens versjon. 

 



4. FLT svv – arbeid med «nye oppgaver til fylkeskommunene». 

 

5. Camilla Hanses går ut i permisjon. Frode Janborg vil møte fra de ansatte i hennes 

fravær. 

 

 

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 083/18 Eventuelt 

 

1. Traftec. Se vedlagte sak meldt inn av Helge Stølen Reiestad. 

 

Orientering v/Helge Stølen Reiestad  

 

«Traftec har vært i streik siden 18.06.2018. Bakgrunnen for streiken er at de krever tariffavtale noe 

bedriften motsetter seg.  

 

Trafteck sør-Rogaland har ved flere anledninger brukt streikebrytere for å utføre jobben som de 

streikende skulle utført. Dette er tatt opp med Veivesenet og de er gitt den tilbakemeldingen at 

Veivesenet ikke kan gripe inn og kreve at deres underleverandører har tariffavtale med bakgrunn i 

den frie avtaleretten. 

 

FLT må kreve at Statens Vegvesen innfører krav om at underleverandører skal ta inn lærlinger og ha 

tariffavtale på plass for at de skal kunne delta i anbudskonkurranser».  

 

 

Alf Edvard Masternes har undersøkt hva Statens vegvesen har gjort i denne saken. Det må 

være El & It som tar saken opp juridisk og opp mot Traftec og eventuelt Statens vegvesen 

siden et er de som har medlemmer ved bedriften. NTL har også gjort henvendelse til Svv i 

denne saken. 

 

 

Vedtak:  FLT tar skriftlig kontakt med El og IT på vegne av forbundsstyret som stiller seg 

solidarisk med de ansatte som streiker for tariffavtale.  

 

 

2. Lars Christian Nilsen orienterte om situasjonen ved FMC etter nedbemanningene 

som er foretatt ved bedriften siden april måned. 

 

ca 130 ble overtallige. Etter forhandlinger sto det igjen 6 oppsigelser, hvorav 

bedriften trakk 2.  

 

Forhandlet lokalt, stevning på 4 personer – sluttpakke gitt 3 av de 4. Siste person fikk 

ny stilling i bedriften. 

 

Berømmer arbeidslivsavdelingen. 


