
 

Saksliste nr.: 10/18 

til forbundsstyremøte  

14. desember 2018 fra kl. 11.00,  

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, 

Frode Janborg, Line Aufles, Heidi Apeland, 

 Rune Heggem, Jens Olav Hagebakken, Truls Riise 

 

Forfall:     Nina Henriksen    

 

 

 

Dessuten møtte: Anne Sundvoll, Johan Martin Leikvoll, Astor Larsen, Frode 

Ersfjord,  Rebecca Heggbrenna Florholmen (sak 106/2018 og 

107/2018), Tone Eriksen (sak 111/2018)  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 105/18  Godkjenning av protokoll fra møte 13.november 2018. 

 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent 

 

 

 

ØKONOMI 

 

 

Sak nr.: 106/18 Budsjett for 2019. 

 

Vedlagt saken budsjett for 2019. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen og Ulf Madsen. 

 

Administrasjonen forbereder seg til å gå over til mer detaljerte budsjetter for 

administrasjonens avdelinger. I tillegg til hver avdeling i administrasjonen får hver 

regionsrådgiver sitt eget driftsbudsjett. Det opprettes også enkelte andre egne budsjetter, 

f.eks. for Forbundsstyre, Landsråd og Internasjonalt, samt for Ledelse (Politisk og AU).  

Endringene resulterer i tettere oppfølging og en kultur med ansvar for å leve etter 

budsjettet.  

 

Administrasjonen forbereder seg til å gå over til mer detaljerte budsjetter for 

administrasjonens avdelinger. Hver regionsrådgiver har sitt eget driftsbudsjett. Endringene 

resulterer i tettere oppfølging og en kultur med ansvar for å leve etter budsjettet.  

 

Det er utarbeidet et nøkternt budsjett. FLT har hatt driftsunderskudd de siste årene, og 

situasjonen tilsier at det må tas grep for å håndtere dette. Stramt budsjett krever disiplin i 

gjennomføring og oppfølging av virksomheten gjennom 2019.  

 

Rebecca Heggbrenna Florholmen tok i sin gjennomgang utgangspunkt i budsjettutkastet fra 

13.11.18 og gjennomgikk forutsetninger for dette som sammenligningsgrunnlag. Nytt 

medlemstall er lagt inn pr 10.12.18. Det er budsjettert med en medlemsvekst på 3% totalt.  

Hele økningen er budsjettert inn på A-medlemmer. Det er videre brukt erfaringstall fra 

tidligere år og lagt på kostnadene for regionsrådgiverne. 

 

Budsjettert underskudd for FLT 2019 er 9,4 millioner kroner. Oversikt over budsjettet 

framskrevet til 2020 og 2021 med 5% medlemsvekst ble lagt fram i møtet.  

 

Vedtak:  Forbundsstyret godkjente budsjett for 2019. Forbundsstyret holdes orientert 

om utviklingen ved kvartalsvise orienteringer. Budsjettsituasjonen 

kommuniseres ut avdelingene fra FLTs administrasjon.  



 

 

Sak nr.: 107/18 Rettet emisjon – Sparebank 1 Østlandet. 

 

Vedlagt saken notat datert 10.12.2018. 

 

Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 

 

SpareBank1 Østlandet er i vekst og ser store vekstmuligheter i markedet. Myndighetene 

stiller strenge krav til bankenes egenkapital. Underliggende vekstkapasitet i form av 

tilbakeholdt overskudd er ikke tilstrekkelig til å finansiere bankens muligheter og ambisjoner 

om vekst. 

 

Styret i banken besluttet derfor rettet emisjon, blant annet fordi det gir raskt økt 

vekstkapasitet. En rettet emisjon er utstedelse av verdipapirer, her egenkapitalbevis, hvor 

bestemte investorer inviteres til å kjøpe. 

 
LO har fått tildelt 1.206.279 egenkapitalbevis i Sparebank1 Østlandet i en rettet emisjon til 

en verdi av 130.779.994,-. I etterkant av denne emisjonen vil LO delta i en 

reparasjonsemisjon på inntil 239.973 egenkapitalbevis til en verdi på 20.637.639,-. Dette til 

sammen gjør at LO og forbundenes samlede eierposisjon i banken er den samme som før 

emisjonen (14,82 %). 

 

Forbundet eier i dag 265.161 egenkapitalbevis i SpareBank1 til en bokført verdi av  

16,7 mill NOK. 

I en tid med lav avkastning på innskudd i bank er det viktig at forbundet vurderer hvordan vi 

kan få mest mulig ut av forbundets kapital, samtidig som forbundets likviditet må være god.  

 

Ingen forbund kan kjøpe eller selge egenkapitalbevis på eget initiativ uten å avklare dette 

med LO. LO ønsker en tilbakemelding senest ved utgangen av januar. 

 

Vedtak:  Administrasjonen gis fullmakt til å kjøpe inntil 24 146 nye egenkapitalbevis til 

 en pris av inntil kr. 2 076 575,- totalt. Dette finansieres fra bankinnskudd uten 

binding. 

 

 

FORHANDLINGER/OVERENSKOMSTER  

 

 

Sak nr.: 108/18 Forhandlingsresultat for Overenskomst for Arbeidsledere mellom FLT  

  og NHO. 

 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

Forhandlingene ble gjennomført 12. desember. FLT presenterte krav som forbundet selv 

anså som rimelige og nøkterne. FLT fikk igjennom kravet om å øke timesatsen med ti øre ved 

https://snl.no/verdipapir
https://snl.no/investor


stipend til etter- og videreutdanning for med virkning fra 1. januar for arbeidsledere. Resten 

av kravene forhandlingsdelegasjonen fra FLT fremsatte ble ikke innfridd. FLT opplevde Ikke 

godt forhandlingsklima ved disse forhandlingene 

 

 

 

Vedtak:  Forhandlingsresultatet ble godkjent og sendes medlemmer underlagt avtalen 

til uravstemning. 
 

 

EGEN ORGANISSJON 

 

 

Sak nr.: 109/18 Ivaretakelse av tillitsvalgte, jfr. tidligere sak nr. 018/ 029/ og 104/18: 

 
Vedlagt saken notat datert 27.11. 2018. 

 

Forbundet har tidligere mottatt en henvendelse fra Alf Edvard Masternes vedrørende 

opprettelse av 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. 

 

FLT ønsker å utvikle et kurs bestående av konflikthåndtering, debrefing og den vanskelige 

samtalen. Administrasjonen arbeider videre med forslaget. Det settes opp et 12-14 timers 

kurs, etter planen i 2019. 

 

Det kom utfyllende tilbakemeldinger på saksinnlegget, som ble notert, og som følges opp av 

FLT i det videre arbeidet.  

 

Vedtak:  Informasjonen ble tatt til orientering. Tillitsvalgtåret 2019 – aktiviteter i LOs 

regi og handlingsplan for FLT settes opp som sak i januar-møtet. 

 

 

 

Sak nr.: 110/18 Ny samarbeidsavtale mellom FLT og Norsk Folkehjelp for perioden 

   2018-2021. 

 

Vedlagt saken utkast til samarbeidsavtale mellom forbundet og Norsk Folkehjelp. 

 

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp 

jobber internasjonalt sammen med lokale myndigheter og partnere, for å sikre en rettferdig 

fordeling av makt og ressurser. Norsk Folkehjelp jobber med å styrke folks rett til organisering 

og rett til deltakelse. 

 

Forbundet og Norsk Folkehjelp deler sterke tradisjoner for internasjonal solidaritet. Partene 

er derfor enige om å gå inn i en ny samarbeidsavtaleperiode; 2018-2021.  



 

Samarbeidsavtalen mellom FLT og NF vil være støtte til minerydding og Global Training Center 

(GTC), i Bosnia - Hercegovina.  

 

Norsk Folkehjelp tok kontakt tidlig i 2018. De ønsker å få til avtalen fra 2018. Vi har støttet 

Norsk Folkehjelp mht minehundskolen og addoptert minehund. Det er besluttet bevilget 

75.000,- allerede fra landsmøtet i 2017. Avtalen innebærer en støtte på 275.000 kr totalt sett. 

Prinsipielt samme avtaler som tidligere. Tatt høyde for i budsjettet for 2019. 

 

Orientering v/Ulf Madsen ble gitt i møtet 

 

 

Vedtak:  Samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp ble godkjent. FLT bevilger et beløp 

tilsvarende 275.000 årlig inkludert 75.000,- årlig som vedtatt på landsmøte 

2017. Avtalen gjøres gjeldende fra 2018-2021.   
 

 

Sak nr.: 111/18 Avdelingsgrenser (oppmøtested) – Muntlig orientering om status. 

Tidligere sak 098/18. 

 

Orientering v/Tone Eriksen.  

 

Eriksen opplyste om at administrasjonen snart er i mål med arbeidet. Frist gikk ut 1. 

desember. Medlemsservice har mottatt 181 reservasjoner av 1049.  

 

Medlemsservice sender ut en liste til avdelingene med utfyllende info. Eriksen meldte at 

prosessen har gått greit og at det har vært lite uro. 

 
 

Vedtak:  Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

 

Sak nr.: 112/18 Høring: Forskriftsfesting av oppfølgingstjenester i arbeids- og 

velferdsetatens egen regi. 

 

Vedlagt saken høringssvar til LO, datert 4. desember 2018. Høringsfristen til LO har utløpt. 

 

 

Vedtak:  Saken ble tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak nr.: 113/18  Høring: Forskrift til gjennomføring av tredje energimarkedspakke. 

 

Vedlagt saken brev til LO datert 13. november 2018.  

 

 



Vedtak:  Saken ble tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak nr.: 114/18 Orienteringer. 

 

 Faglig/politisk. Orientering v/Ulf Madsen 

 

Ulf Madsen orienterte kort om at Kongsberggruppen og Patria har kjøpt opp AIM.  

 

 

 Medlemsbevegelse per 30. november 2018. 

 

Ulf Madsen gjorte kort rede for de siste medlemsbevegelsene. Det har blitt en dipp 

medlemstallet i november måned som følge av arbeid med strykninger. Pr 10.12 er det igjen 

en positiv utvikling i antall medlemmer, basert på utviklingstrenden for desember. 

 

 

 Omorganisering og nyansettelser i administrasjonen. 

 

Ulf Madsen gjorde rede for prosessen med omorganisering av administrasjonen. Det har vært 

et ønske om å se på egen organisasjon.  Oppstart av prosessen var fellesmøte i 

administrasjonen 10. oktober. Det er brukt tid i ledergruppa og ansatte har vært invitert med. 

Det har vært møter med ansatte og drøftelsesmøter med HK-klubben. Ny organisasjon 

etableres fra 15. januar. Nytt AU er redusert til 4 personer (politisk valgte og administrasjons - 

og HR-leder, sistnevnte med tale- og forslagsrett).  

 

Organisasjonskartet distribueres til forbundsstyret.  

 

Ulf Madsen redegjorde for nyansettelsene siste kvartal. 

 

 

Sak nr.: 000/18 Eventuelt 

 

 

Merete Jonas fremmet ønske om informasjon om LOs representantskap. 

 

Alf Edvard Masternes orienterte kort om fylkessammenslåing i nord.  

 

Jens Olav Hagebakken tok opp mulighet for FLT-logo på bygget (Hammersborggata 9). 

Administrasjonen sjekker ut dette. 

 

Merete Jonas påpekte behov for oppretting av protokoll fra januar. Saken gjaldt LO-regionråd. 

hvor Terje Nordskau ble valgt.  

 



Merete Jonas tok opp dårlig service fra LO-distriktsapparat jf erfaringer fra en medlemskveld. 

Arnstein tar saken videre for FLT i Fellesutvalget. Merete sender skriftlig dokumentasjon vedr. 

fakta i saken, som grunnlag for å ta den videre.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


