
 

Protokoll nr.: 09/18 

fra forbundsstyremøte  

13. november 2018 fra kl. 11.00,  

i FLTs lokaler 

  

 

 

 

 

 

Til stede:  Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Trond Rødsjø, Lars Christian 

Nilsen, Bjørn Nedreaas, Merete Jonas,  

Helge Stølen Reiestad, Terje Sagstad, Alf Edvard Masternes, 

Frode Janborg, Line Aufles, Heidi Apeland, 

 Rune Heggem, Jens Olav Hagebakken, Truls Riise 

 

 

Forfall:    Arnstein Aasestrand 

 

 

 

Dessuten møtte:  Ole-Kristian Nilsen og Nils Hast (Odin Forvaltning) under 

    Sak 085/18. 

 

    Tore Ryssdalsnes, LO Media, under sak 86/18 

 

Rebecca Heggbrenna Florholmen (sak 084/18, sak 088/18 – 

092/18) 

    Stein Arne Lunderbye (sak 098/18 og 102/18) 

    Tone Eriksen (sak 098/18 og 102/18) 

   

    Anne Sundvoll og Frode Ersfjord 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent.  



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 084/18  Godkjenning av protokoll fra møte 16. oktober 2018. 

 

 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

 

 

 

ØKONOMI 

 

 

Sak nr.: 085/18 Orientering om forbundets plasseringer i Odin Forvaltning.  

 

Ole-Kristian Nilsen og Nils Hast (leder av renteteamet) fra Odin Forvaltning orienterte om 

markedet generelt, Odin Rente samt om FLTs beholdning og Odin Aksje. 

 

Ole-Kristian innledet med en kort orientering om markedet. Oktober var en volatil måned 

med store svingninger som har gitt nedgang i aksjemarkedet. Nils Hast orienterte om 

forbundets plasseringer innenfor det store bildet – det langsiktige perspektivet. Oslo Børs 

har gjort det bra i 2018, mens aksjer globalt er negativ. Norges Bank hevet styringsrenten for 

første gang på syv år i september. Bakteppet for vurdering av plasseringer ser totalt sett 

greit ut, men svingningen er stor i prising av selskaper. 

 

Forventningen om avkastning er dårligere i 2018, sammenlignet med 2017. Utviklingen for 

FLTs plasseringer hittil i år er svakt negativ. Investeringskomiteen har møte månedlig. Her 

vurderes forandringer i allokeringen.  ODIN Aksje (75% av FLTs investeringer) gir diversifisert 

aksjeeksponering med allokering fordelt på geografi og sektor. Utviklingen innenfor ODIN 

rente (25% av FLTs investeringer) gir et positivt bidrag og bedre avkastning enn bankrente. 

 

 

Vedtak : Tatt til orientering. 

 

 

 

 

EGEN ORGANISASJON 

 

Sak nr.: 086/18 Overføring av «Ledelse og Teknikk» til LO Media. 

 

Se notat datert 31. oktober 2018. 

 

Orientering v/Ulf Madsen og Tore Ryssdalsnes, daglig leder i LO Media. 

 

Landsmøtet i 2017 vedtok følgende: 



«Forslag #19 

Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Gjøre Fagbladet «Ledelse og Teknikk» til et medlemsblad / fagblad i LO Media. 

Fagbladet «Ledelse og Teknikk» gjøres til en del av LO Media i løpet av kommende 

landsmøteperiode. Medlemsbladet vil dermed ikke lenger være ordnet internt i FLT som nå 

med egen redaktør, kostnader til innleid grafiker og forbundsleder som øverste ansvarlige 

redaktør». 

Forbundets ledelse har hatt samtaler med LO Media om det praktiske rundt overtakelsen og 

ansettelse av ny ansvarlig redaktør. Det utarbeides en standardavtale som løper med ett år 

av gangen. Antall utgivelser og sidetall justeres i budsjettprosessen på høsten. 

Tore Ryssdalsnes innledet med en kort introduksjon av LO Media. LO Media er 

fagbevegelsens eget mediehus, en stiftelse, med 65 ansatte. Omsetningen er på 128 

millioner kr (2018) hvor av 78% er knyttet til fagbladproduksjonen. Det er lagt en plan om at 

overføring for FLT skal skje etter sommeren 2019 med utgivelse av første blad august 2019. 

Det anbefales en formålsparagraf for bladet utarbeides og vedtas vinteren 2019. 

Formålsparagrafen forankres i forbundsstyret. Ansettelse av ny redaktør er planlagt med 

ansettelse innen 1. mars. Det planlegges oppstart tidlig i mai, slik at overlapp med dagens 

redaktør sikres. Dagens redaktør går av med pensjon høsten 2019. 

Ryssdalsnes omtalte videre antall utgivelser og prosess med digitaliseringer. LO Media kan 

tilby en digital momsfri løsning fra 1. juli 2019. Komponenter i økonomien ble gjennomgått.  

Gjennomføring av undersøkelse om medievaner er viktig for videre profil, utvikling og 

distribusjon av fagbladet. 

 

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å gjennomføre den praktiske overgangen 

  til LO Media som skissert i notat av 31. oktober 2018. 

 

 

 

Sak nr.: 087/18 Virksomhetsplan 2019 – Forbundet for Ledelse og Teknikk. 

 

Se utkast til virksomhetsplan for 2019. 

 

Orientering v/Anne Sundvoll og Ulf Madsen.   

 

Administrasjonen har utarbeidet utkast til virksomhetsplan for 2019 med referanse til 

prinsipprogrammet. Tematikken for virksomhetsplanen ble gjennomgått i arbeidsmøtet med 

forbundsstyret 16. oktober.  

 

Virksomhetsplanen består av hovedprioriteringer for 2019 som utdypes i de påfølgende 

kapitlene.  

 

Vedtak: Virksomhetsplan for 2019 godkjent. 



ØKONOMI 

 

 

Sak nr.: 088/18 Kvartalsregnskap 3. kvartal 2018.  

 

Se vedlagte kvartalsregnskap for 3. kvartal 2018. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  

 

Medlemstallet har hatt en positiv utvikling, men det er avvik mellom budsjett og det faktiske 

medlemstallet som medfører at vi ligger litt under budsjett på inntektssiden. Leilighetssalg 

har gitt en tilførsel på inntekter. 

 

Det er et positivt avvik på tapt arbeidsfortjeneste. For andre driftskostnader er det negativt 

avvik, spesielt for fagbladet der vi budsjetterte med elektroniske utsendinger.  

 

Utgiftene til Braathe Gruppen for overgangen fra Iterium til Braathe juni 2018 har vært 

høyere enn antatt. Servering ligger over budsjett. Det har vært betydelig reiseaktivitet for 

forbundsstyret i 3. kvartal, hhv til Arendal og Haugesund. 

 

Driftsresultat 3. kvartal viser ett underskudd på kr.  -3 185 327,-. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 089/18 Budsjettprosessen for 2019. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen og Ulf Madsen. 

 

Det er jobbet mye for å få på plass en god budsjetteringsprosess, inklusive arbeidet med 

avdelingsvise budsjetter i administrasjonen. Dette medfører ny måte å tenke på og 

innarbeidelse av ny kultur.  

 

Virksomhetsplanens mål prioriteres. Rekruttering og organisasjonsbygging, inklusive 

skolering av tillitsvalgte. Regionrådgiverne har utarbeidet forslag til egne budsjett. Vi har tatt 

utgangspunktet i 2018s aktivitet.  

 

Forbundsstyret ble invitert til å bidra til å ta nødvendig kutt og gi innspill til hva som kan 

være et akseptabelt underskudd i 2019. Forslaget som ble lagt fram i møtet var 9,7 millioner 

kroner hvorav utgiftene til regionrådgiverne utgjør 8,2 mill. 

 

Det skal utvises nøkternhet i budsjetteringen for 2019. Budsjettert resultat før justeringer for 

2019 er på 15,7 millioner. På et framskrevet budsjett til 2020 med medlemsvekst på 5%, 

reduseres underskuddet med 1,8 millioner kroner. 

 



Rebecca Heggbrenna Florholmen gjennomgikk på hvilke områder det kan gjøres en jobb 

med kutt. Ulf Madsen orienterte om planer for kutt i aktivitet knyttet til forbundsstyre og 

internasjonalt arbeid.  

 

Det ble spilt inn at forbundet bør fokusere innsatsen knyttet til å få flere fullt betalende 

medlemmer. Forøvrig var signalet at vi kutter kostnader uten å bremse aktiviteten knyttet til 

rekruttering/verving av nye medlemmer. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Administrasjonen tar med seg signalene gitt i møtet og legger fram forslag til 

endelig budsjett for 2019 på møtet i desember. 

 

 

 

Sak nr.: 090/18 Regulering av forsikringspremie gjeldende fra 01.01.2019, 

ref. vedtektenes § 21, pkt. 1 og 4b). 

 

Se vedlagte oversikt over endring av forsikringspremie pr. 1.1.2019. 

 

Orientering v/ Rebecca Heggbrenna Florholmen.. 

 

Endring av forsikringspremie (ref vedtektene §21). 1a) "Yrkesaktive medlemmer betaler 

forbundskontingent (A,B,C‐kontingent) og forsikringspremie. 
 

Forsikringspremien skal, til enhver tid, dekke de totale utgifter til forbundets kollektive 

forsikringer". 4b) "Forbundsstyret regulerer forsikringspremien". 

 

 

Vedtak:  I henhold til vedtektenes § 21 pkt. 4b) reguleres forsikringspremie  

gjeldende fra 01.01.2019 slik at denne dekker de totale utgiftene i forbindelse 

med forbundets kollektive forsikringsordninger. 

 

 
 
Sak nr.: 091/18  Regulering av forbundskontingent gjeldende fra 01.01.2019, ref. 

vedtektenes § 21, pkt. 4a). 

 

Se vedlagte oversikt over kontingentendring. 

 

Orientering v/ Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

Når Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk – gjennomsnittstall for industrien – viser endringer 

opp eller ned, kan beløpsgrenser og kontingenten reguleres hvert år pr. 1. januar, jfr 

vedtektenes § 21, pkt. 4a). 

 



Vedtak: Forbundskontingent for yrkesaktive medlemmer reguleres med 2,38% fra

  1. januar 2019. 

 

Kontingent for studenter, elever og lærlinger forblir uendret. 

 

 

 

Sak nr.: 092/18 Regulering av beløpsgrenser pr. 1. januar 2019, ref. vedtektens 

§ 21, pkt. 4a). 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

Når Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk – gjennomsnittstall for industrien – viser endringer 

opp eller ned, kan beløpsgrenser og kontingenten reguleres hvert år pr. 1. januar, jfr 

vedtektenes § 21, pkt. 4a). 

 

Beløpsgrenser gjeldende fra 1. januar 2019:  pr. år  pr. mnd: 

A-kontingent – lønn/ytelser på eller mer en 90% 399 658 33 305  

B-kontingent – lønn/ytelser på >70% og <90% 310 844 25 904 

C-kontingent – lønn/ytelser på mindre enn 70% 310 884 25 904 

 

 

Vedtak: Beløpsgrenser reguleres med 2,38 % gjeldende fra 1. januar 2019. 

 

 

 

FORHANDLINGER/OVERENSKOMSTER  

 

 

Sak nr.: 093/18 Krav til Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT og NHO, 

  samt forhandlingsfullmakt. 

 

Se forslag til revisjon av Overenskomst for Arbeidsledere m/NHO 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid ved vekt på gjennomgang av tilbakemeldingene på 

forslagene. 

 

 

Vedtak:  Administrasjonens innstilling vedrørende krav til overenskomst ble tatt til 

etterretning. 

 

Forhandlingsutvalget får fullmakt til å utarbeide de konkrete krav som skal 

fremmes overfor arbeidsgivermotparten. Disse kravene må være i tråd med 

vedtak i LOs representantskap og vedtak i forbundsstyret. 

 

Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å fremsette andre krav og forslag overfor 

motparten i lys av den aktuelle forhandlings- og/eller meglingssituasjonen. 



Sak nr.: 094/18 Forhandlingsutvalg på overenskomst for Arbeidsledere FLT-NHO 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

Jens Olav Hagebakken var foreslått, men kan ikke stille. Rådgivere fra administrasjonen 

tiltrer etter behov. 

 

 

Vedtak:  Forhandlingsutvalg: 

 Ulf Madsen, forhandlingsleder 

 Aud Marit Sollid, administrasjonen  

 Hallvard Løseth, Wacher Chemicals AS 

 

 

 

Sak nr.: 095/18 Forhandlingsutvalg øvrige overenskomster høsten 2018.  

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

1. Overenskomst for arbeidsledere, Samfo 

2. Overenskomst for arbeidsledere, Glass og Fasade 

 

 

Vedtak:        Administrasjonen får fullmakt til å revidere overenskomstene. 

 

 

 

FAGLIG/POLITISK  

 

 

Sak nr.: 096/18 Økonomisk støtte til Arbeiderpartiets valgkamp – Fylkes- og 

kommunevalget 2019. 

 

Se notat datert 23. oktober 2018. 

 

Orientering v/Ulf Madsen som redegjorde for bakgrunnen for saken samt begrunnet  

vurderingene om nedskjæringer i støtte ut fra budsjettmessige forhold ref sak 089/18. 

 

Forbundet har mottatt søknad fra Arbeiderpartiet økonomisk støtte til valgkampen. 

FLT har i mange år bidratt med økonomisk og/eller annen støtte til Arbeiderpartiet både ved 

lokalvalg og stortingsvalg. 

 

I en tid der forbundet har lagt opp til å øket medlemstilfredshet og at det skal satses kraftig 

på rekruttering, fører dette til at vi bør se nøye på alle bevilgninger og budsjettposter. 

Arbeidsutvalget er av den oppfatning at støtten til drift til politisk parti de siste årene har 

vært generøs. Vi mener det bør gjøres en vurdering om dette er riktig nivå for fremtiden.  

 



Det ble gjennomført en avstemming i saken. 

 

 

Vedtak:  FLT bevilger ikke støtte til Arbeiderpartiets kommune- og fylkesvalg 2019. 

Vedtaket er begrunnet i økonomiske forhold. 

 

 

 

EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 097/18 Videre arbeid – evaluering av App. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Saken gjelder hvordan saken knyttet til evaluering av Appen skal håndteres videre. Saken er 

behandlet i de rette fora. Kommunikasjonen rundt dette er foreslått som et intervju med 

forbundsleder i neste nummer av fagbladet. Utkast til intervju er produsert. 

 

 

Vedtak:   Tatt orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 098/18 Avdelingsgrenser (oppmøtested). 

 

Se notat datert 5. november 2018. 

 

Orientering v/Tone Eriksen og Stein Arne Lunderbye 

 

Som en del av arbeidet med oppfølgingen av landsmøtets vedtak om at oppmøtested skal 

være førende for medlemmenes avdelingstilhørighet sendte forbundet 23. august 2018 ut 

rundskriv 12 hvor arbeidet med å fastsette avdelingenes geografiske område og hvilke 

kommuner administrasjonen mente tilhører hver avdeling, ble beskrevet.  

 

Avdelingene fikk frist til 15. september 2018 på å komme med innspill og tilbakemeldinger.  

 

Tilbakemeldingene kan grovt deles i to kategorier; en del som går på de konkrete grensene 

og de som går på de større problemene og konsekvensene. De sistnevnte ser også dette i 

sammenheng med landsmøtetets vedtak om oppmøtested og de konsekvensene det fører 

med seg. 

 

Stein Arne Lunderbye orienterte om det praktiske arbeidet med geografisk tilhørighet. I alle 

tilfeller hvor begge avdelinger er enige, har endringen blitt effektuert. Ved uenighet mellom 

avdelingene er det ikke gjort endringer. 

 

 



Vedtak: Avdelingenes geografiske områder – som beskrevet i notat og vedlegg – 

godkjennes og gjøres gjeldende fra 1. januar 2019. 

 

 

 

Sak nr.: 099/18 Etiske retningslinjer for Forbundet for Ledelse og Teknikk. 

 

Vedlagt følger reviderte etiske retningslinjer for FLT, etter innspill fra Landsrådet 15. oktober 

d.å. 

 

Endringene er markert i dokumentet. 

 

Orientering v/Anne Sundvoll. 

 

Etter landsrådet har administrasjonen jobbet systematisk med de innspillene vi fikk fra de tre 

gruppene på landsrådsmøtet. Arbeidet har medført noen endringer i flere av kapitlene.  

 

Kapitlet knyttet til Samfunnskontakt, medier og kommunikasjon er omarbeidet siden 

behandlingen i Forbundsstyret i september.  

 

Det er gjort arbeid med å utvide punktene om hva prinsippene betyr for den enkelte. 

Teksten knyttet til refleksjonsmodellen er på norsk, etter råd fra Landsrådet. 

 

 

Vedtak: De etiske retningslinjene godkjennes. Administrasjonen kommer tilbake til 

Forbundsstyret med plan for implementering.  Retningslinjene sendes til 

landsrådet sammen med innspillene og protokollen. 

 

 

 

Sak nr.: 100/18 Søknad om permisjon fra forbundsstyret fra Line Aufles. 

 

Se notat datert 23. oktober 2018. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Line Aufles har søkt om fritak fra vervet som første varamedlem i forbundsstyret i perioden 

januar til og med juni 2019 for å gjennomføre en periode som utvekslingsstudent under den 

pågående utdannelsen.  

Vedtak: Forbundsstyret innvilger søknaden om permisjon for omsøkt periode og 

ønsker Line Aufles lykke til og velkommen tilbake i løpet av sommeren 2019. 

 

 

 

Sak nr.: 101/18 Møteplan for 2019 – Forbundsstyremøter. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. Det er tatt utgangspunkt i 9 møter. 



 

Vedtak:  Tirsdag 22. januar  

 Tirsdag 26. februar 

 Tirsdag 2. april 

 Tirsdag 14. mai 

 Tirsdag 25. juni 

 Tirsdag 20. august 

 Tirsdag 24. september 

 Tirsdag 29. oktober foreslås gjennomført som en styrekonferanse 

 Fredag 6. desember med påfølgende julebord 

 

 Med unntak av møtet i juni, avholdes alle forbundsstyremøtene i  

 forbundets lokaler og starter kl. 11.00. 

 

 Det planlegges ett landsrådsmøte i løpet av 2019.  

 

 

 

Sak nr.: 102/18 Nedleggelse av avdeling 2 Mesta. 

 

Orientering v/Tone Eriksen  

 

Landsmøtet i 2017 vedtok i forbindelse med behandlingen av forbundsstyrets innstilling om 

nye regioner at FLT avdeling 2 Mesta skal legges ned.  

 

Etter vedtektenes § 29 tilfaller avdelingenes aktiva forbundet med mindre forbundsstyret 

vedtar noe annet ved en nedleggelse av avdeling. Praksis er at aktiva overføres ny avdeling 

sammen med medlemmene. I og med at vi nå overfører medlemmene til flere avdelinger er 

det mest praktiske at avdeling 2 Mesta sine aktiva overføres forbundet som så fordeler dette 

ut på de avdelingene som får overført medlemmene. 

 

Saken gjelder rett i underkant av 100 medlemmer. 

 

 

Vedtak: FLT avdeling 2 Mesta legges ned pr 1. januar 2019. Medlemmer og aktiva 

overføres fra samme dato til FLTs øvrige avdelinger basert på hvor de har sitt 

oppmøtested. 

  

 

Sak nr.: 103/18 Orienteringer 

 

1. Medlemsbevegelse pr. 31. oktober 2018.  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 



 

Sak nr.: 104/18 Eventuelt 

 

Innsendte spørsmål fra Alf Edvard Masternes om ivaretakelse av tillitsvalgte (status på sak 

29/18). 

 

Vedtak: Status på sak 29/18 behandles i neste forbundsstyremøte 

 

 

Oppdatert profil-/designhåndbok for FLT foreligger. 

 

 

Vedtak:  Rundskriv vedlagt designhåndbok sendes avdelingene og forbundsstyret. 

Videre legges designhånboken ut på flt.no 

 

 

Innsendt forslag fra Lars Christian Nilsen om bruk av vervepremier. 

 

Vedtak:  Administrasjonen gjør en vurdering av bruk av vervepremier og kommer 

tilbake med en sak til forbundsstyret på nyåret.  

 

 

Politisk sak om FLTs støtte til LOs oppfordring om engasjement mot forslaget om endret 

abortlov jf regjeringsforhandlinger med KrF.  

 

 

Vedtak:  FLT støtter LO i saken, dvs støtter og oppfordrer til engasjement mot forslaget 

 

 

Ulf Madsen tok i tillegg opp to forhold: 

1. Forbundsleder har deltatt på alle regionsårsmøtene. Her er det kommet opp et krav 

jf. saken om oppmøtested og avdelingstilhørighet. Tilbakemeldingen til 

forbundsleder er at forbundsstyret kan ikke gjøre vedtak som innebærer retten til 

reservasjonsrett. Svaret fra forbundsleder er at når landsmøtet gjør et vedtak som er 

ufullstendig, utreder administrasjonen forslaget og ber om bistand til oppklaring og 

hvordan vedtaket skal gjennomføres. Landsrådet har blitt konsultert i saken. 

Forbundsstyret mener behandlingen har vært riktig.   

 

2. Sak om Craftec. Ulf orienterte om at ELogIT og NTL er kontaktet og fått informasjon 

som at strategien er endret. EL og IT har krevd avtale for alle medlemmer i Norge. 

 


