
 

Protokoll nr.: 02/19 

fra forbundsstyremøte 

26. februar 2019 fra kl. 11.00,  

i FLTs lokaler 

  

 

 

 

 

 

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

  Lars Christian Nilsen, Merete Jonas, Terje Sagstad, 

 Alf Edvard Masternes, Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, 

 Frode Janborg, Rune Heggem, Heidi Apeland, Jens Olav 

Hagebakken, Truls Riise 

 

 

Forfall: Trond Rødsjø  

 

 

 

Dessuten møtte: Johan Martin Leikvoll, Astor Larsen, Frode Ersfjord, 

 Nina Henriksen 

 

  Tore Ryssdalsnes, LO Media under behandling av sak 011/19. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 



EGEN ORGANISASJON 

 

 

Sak nr.: 010/19  Godkjenning av protokoll fra møte 22. januar 2019. 

 

 

Vedtak:  Protokollen godkjent. 

 

 

 

Sak nr.: 011/19 Medievaneundersøkelse gjennomført av LO Media. 

 

Orientering v/Tore Ryssdalsnes, LO Media.  

 

Det ble i januar 2019 gjennomført en undersøkelse om medievaner generelt og om holdningen til 

Ledelse og Teknikk og til FLTs andre informasjonskanaler. Undersøkelsen ble utført av LO Media, og 

den ble gjort blant alle FLT-medlemmene som forbundet har epost-adressen til.  

 

16 4542 medlemmer fikk tilsendt undersøkelsen på e-post, 3 998 svarte. Høy svarprosent 

tilsier representative tall. 

 

3100 av svarene er avgitt av medlemmer fra 45 år og oppover. 680 er i aldersgruppen 30-44 år, mens 

bare 177 er under 30 år.  

 

På de fire påstandene om Ledelse og Teknikk, scorer bladet overveiende bra. Bladet oppfattes særlig 

som relevant når det kommer til å følge med på hva som skjer i forbundet, men det oppfattes også 

som relevant, at det gir faglig påfyll og at det er en viktig del av medlemskapet.  

 

66 prosent av de som har svart oppgir at de er på sosiale medier daglig. Under 10 prosent er der 

aldri, mens ca 12 prosent oppgir at de er på sosiale medier ukentlig.  

 

Hele 55 prosent oppgir at de er mest aktive på sosiale medier i tidsrommet 19-23 på kvelden. Dette 

samsvarer veldig godt med tilsvarende undersøkelser i andre forbund.  

 

Når det kommer til hvilke sosiale medier medlemmene forventer å finne innhold fra FLT, så er 

Facebook i særklasse størst. 69 prosent svarer at de forventer å finne informasjon og nyheter om FLT 

på Facebook. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 012/19 Formålsparagraf for fagbladet «Ledelse og Teknikk». 

 

Se notat og utkast til ny formålsparagraf for «Ledelse og Teknikk. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 



Landsmøtes vedtak sier at forbundet skal sette ut fagbladet til LO media. I denne anledning 

og som en rettesnor i arbeidet LO media skal gjøre for FLT er det viktig å ha en 

formålsparagraf som rettes inn mot forbundets verdier og holdninger. 

 

Det er derfor utarbeidet et forslag til formålsparagraf som er sendt til administrasjonenes 

forskjellige avdelinger til uttalelse. Det er viktig at en formålsparagraf er kort og generell, og 

ikke for mange detaljer. 

 

Ny formålsparagraf lyder: 

 

«Ledelse og Teknikk» er et av FLTs offisielle organ og distribueres til alle forbundets 

medlemmer på de til enhver tid aktuelle plattformer. 

 

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og demokrati gjennom å drive saklig og 

fri journalistikk med hovedvekt på forbundets virksomhet, formål og verdigrunnlag. 

 

«Ledelse og Teknikk» skal gjennom sitt redaksjonelle arbeid få fram mangfoldet i forbundet 

og belyse FLT-medlemmenes arbeidshverdag og rammevilkår, lønn og faglige utfordringer 

samt medlemskapets tilleggsytelser.  

 

«Ledelse og Teknikk» skal være troverdig. Derfor skal det som formidles være korrekt, 

nøyaktig, grundig og etterrettelig. Fagbladet redigeres i henhold til bestemmelsene i 

Redaktørplakaten og Vær-varsomplakaten. 

 

 

Vedtak: Ny formålsparagraf for fagbladet «Ledelse og Teknikk» godkjennes. Avsnitt nr. 

3 omformuleres slik at setningen blir kortere. 

 

 

 

Sak nr.: 013/19 Evaluering av FLTs kulturstøtte. 

 

Se vedlagte notat datert 12. februar 2019. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

Forbundsstyret oppnevnte januar 2018 følgende kulturstøttekomite:  

Arnstein Aasestrand, leder av komiteen  

Bjørn Ragnar Moe  

Edith Bjerkan  

 

Stein Arne Lunderbye (organisasjonsavdelingen) fungerer som sekretær for komiteen.  

 

Mandat  

«FLT er opptatt av å videreformidle arbeiderkulturen idealer om solidaritet og rettferdighet. 

Her under ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner for ettertiden. Alle må gis 



tilgang til kunst og kulturaktiviteter, og det er viktig å fremme barn og unges deltakelse i 

kulturlivet.  

 

FLTs kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig bidra til å styrke 

arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.  

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å 

fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Med kulturbegrepet i denne 

sammenheng menes også idretts- og fritidsaktiviteter.  

 

Kulturstøtten er på inntil kr. 300 000,- pr. år og kan deles mellom flere søkere. Det er FLTs 

lokalavdelinger som kan fremme søknad og det må gis en begrunnelse for søknaden. 

 

Prosjekter/tiltak som tildeles støtte forplikter seg til å profilere FLT gjennom bruk av FLTs logo på 

søkers materiell. Søker må også forplikte seg til å fremheve FLT som sponsor ved ulike 

arrangement, på sosiale medier og i kontakt med media». 

 

 

Vedtak: Notat tatt til orientering. Forbundsstyret bemerket at det må skilles klarere 

  mellom kultur- og drifts-/profileringsmidler. 

 

 

 

Sak nr.: 014/19 Profileringstøy for medlemmer av forbundsstyret, valgte og ansatte 

   i forbundets administrasjon. 

 

Se vedlagte notat datert 13. februar 2019, med vedlegg. 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

Bakgrunn for møte er forslag fra Jens Olav Hagebakken: 

 

«Profilering av FLT for forbundsstyrets representanter. 

 Så at det var flere andre forbund som hadde klær med logo og informasjon om 

at de satt i forbundsstyret i Arendal. Samt har også sett dette tidligere. 

 Mulig de som har sittet i forbundsstyret noen perioder har denne type klær, 

men det virket ikke sånn i Arendal. 

 Ønsker at man tar opp til diskusjon at forbundsstyrets medlemmer får en slags 

profileringspakke med klær til bruk i sammenhenger hvor man er ute å 

representere FLT. 

 

Noen forslag kan være ytterjakke, skjorte, blazer, genser, t-skjorte»f 

 

Arbeidsgruppen har sett på hva FLT sentralt og regionrådgiverne har behov for av profiltøy. 

Videre er dette sett på i sammenheng med nettbutikk og at samme type tøy bør være i dette 

sortimentet.  

 

 



 

Vedtak:  Forslag til grupper og behov for profiltøy godkjennes. Administrasjonen ser på 

muligheten for å finne budsjettmessig dekning for kostnaden innenfor 2019 

budsjettet.  Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil administrasjonen følge opp 

dette ift budsjettet for 2020. 

 

   

 

Sak nr.: 015/19 Innføring av vervepremier i FLT. 

 

Se notat datert 7. februar 2019. 

 

Orientering v/Aud Marit Sollid. 

 

Lars Christian Nilsen fremmet følgende forslag til forbundsstyret i november 2018: 

 

«Det er flere forbund i LO og utenfor LO som har innført vervepremier. Jeg tror personlig at 

det vil kunne bidra til å verve medlemmer, men uansett, så bør vel administrasjonen gis 

fullmakt til å utrede spørsmålet om vervepremier. Man kan for eksempel ta kontakt med de 

LO forbund som har innført vervepremier og spørre de om deres erfaring.» 

Forbundsstyret gjorde så følgende vedtak: 

 

«Administrasjonen gjør en vurdering av bruk av vervepremier og kommer tilbake med en sak 

til forbundsstyret på nyåret.» 

 

AU satte ned en arbeidsgruppe bestående av 1. nestleder Aud Marit Sollid (leder), Elisabeth 

Mogård, Ole Løversbakke og Stein Arne Lunderbye. Gruppen fikk følgende mandat: 

 

«Arbeidsgruppen skal legge fram et notat til behandling i AU som omhandler flest mulige 

sider ved eventuell innføring av vervepremier i forbundet, både positive men også negative.  

Arbeidsgruppen bes om å gjøre en vurdering om vervepremier vil virke i henhold til sin 

hensikt, eventuelle retningslinjer og nivå på premier og eventuell type premie tenkt brukt. 

Det bør også sees på om det eventuelt skal differensieres på medlemsgrupper.   

Det redegjøres for økonomiske konsekvenser ved innføring av vervepremier på bakgrunn av 

gruppens innstilling.  

Gruppen bør utrede saken slik at administrasjon kan legge fram en sak for forbundsstyret på 

nyåret. 

Mandatet bør ikke leses slik at det virker begrensende men flest mulig sider bør fremkomme 

for en raskest mulig behandling slik at dette eventuelt kan tas høyde for så tidlig som mulig i 

2019.» 

 

 

Vedtak: Arbeidsgruppen jobber videre men utvides med en representant for 

kommunikasjonsavdelingen. For at vi skal få en maksimal effekt av dette må vi 

ha en god kommunikasjonsplan både for innføringen og for tiden etter slik at 

dette blir en godt kjent ordning i medlemsmassen. 

 Velge eventuelle leverandører 



o Butikkløsningen 

o Av artiklene 

 Hvilke artikler skal vi ha i butikken 

 Kommunikasjonsplaner 

o Innføring 

o Løpende etter start 

 Evalueringsordning, hvilke parameter skal dette måles etter og 

hvilke statistikker trenger vi? 

 Avklare eventuelle GDPR hensyn. 

Administrasjonen kommer tilbake til forbundsstyret i saken. 

 

 

 

Sak nr.: 016/19 Erkjentlighetsgaver ved langt medlemskap i fagbevegelsen (tidligere 

sak 030/ og 037/17). 

 

Se vedlagte notat datert 23. januar 2019, med vedlegg. 

 

Orientering v/Arnstein Aasestrand. 

 

Forbundsstyret har uttrykt ønske om at forbundet vurderer å bytte ut de erkjentlighetsgaver 

som tildeles medlemmene ved henholdsvis 25, 40 (LOs utmerkelse), og 50 års medlemskap. 

 

Det ble i 2017 nedsatt et utvalget som skulle vurdere hvilke muligheter som finnes, og 

eventuelt forslå nye erkjentlighetsgaver for forbundets 25, 40 (LOs utmerkelse) og 50 års 

jubilanter samt vurdere om det skal innføres erkjentlighetsgaver ved andre årstall (f.eks. 75 

års medlemskap). 

 

Utvalgets medlemmer har vært veldig opptatt av å se utover det med jubilanter.  

Utvalget har vært i kontakt med LO og avklart det som gjelder jubilanter og pioneren, samt 

snakket med flere forbund for å høre hva de gjør med jubilanter. 

 

Som vedlegget «jubilanter» viser, har vi prøvd å legge føringer på utforminger av merker, 

diplomer og gaver, samt at dette skal være kostnadsbesparende for både forbund og 

avdelinger. 

 

 

Vedtak: Til diskusjon. Administrasjon får i oppgave å utrede dette videre for 

implementering i 2020. 

 

 

 

Sak nr.: 017/19 Forbundets arbeid med innføring av GDPR – Statusrapport. 

 



Rebecca Heggbrenna Florholmen ga en grundig redegjørelse for det arbeidets som er gjort i 

forbundet i forbindelse med innføring av GDPR, samt status i arbeidet per februar 2019 

Arbeidet innbefatter bl.a: 

 

• Nedsatt en arbeidsgruppe som har tatt en hovedansvar for implementeringen 

• Fulgt opp LOs fellesgruppe for GDPR 

• Styringsdokument, generelle rutiner 

• Fulgt opp Datatilsynets anbefalinger 

• Tatt i bruk veileder fra HR-Norge vedr. ansattedata 

• Byttet IT-leverandør 

• Utformet personvernerklæring 

• Gjennomgått rutinebeskrivelser og ansvarsforhold sammen med Brækhus (under 

arbeid) 

• Vurdere interne rutiner opp mot kravene til personvern (under arbeid) 

• Planlegge og gjennomføre opplæring av ansatte 

 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Forhandlinger/tariffvirksomhet  

 

 

Sak nr.: 018/19 LOs representantskapsmøte 19. februar 2019. 

 

Orientering v/Ulf Madsen og Aud Marit Sollid.  

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Internasjonalt arbeid  

 

 

Sak nr.: 019/19 Deltakelse på UNIs ICTS`og PM world konferanse i Kuala Lumpur 

 

Se notat datert 11. februar 2019. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

FLT har tradisjon for å delta på internasjonale medlemsorganisasjoner sine kongresser med 

representanter fra forbundets tillitsvalgte. Det har tidligere vært deltakelse også fra 

forbundets administrasjon. 



 

I august 2019 vil det bli avholdt to verdenskonferanser UNI Global ICTS og UNI Global PM. 

Begge konferansen blir avholdt samme uke og samme sted, Kuala Lumpur i Malaysia. 

 

Konferansen går over en snau arbeidsuke fra 26 – 29 august. ICTS og PM har i år en felles 

dag. Dette er nytt da PM tidligere var frittstående og holdt sine konferanser adskilt fra ICTS. 

 

Budsjettet for 2019 legger opp til at vi reduserer deltakelsen til fire deltakere fra forbundet.  

I hht retningslinjer oppmuntres det til at vi stiller med en forholdsvis lik 

representasjon av kjønn i forhold til det vi har av innmeldte medlemmer. Vi innstiller derfor 

på følgende representasjon: 

 

 

Vedtak: Delegater:   

  Ulf Madsen  

  Aud Marit Sollid 

 

  Observatører: 

  Lars Christian Nilsen 

  Bjørn Nedreaas 

 

  Vararepresentanter: 

  Heidi Apeland  

  Helge Stølen Reiestad 

 

 

 

Sak nr.: 020/19 Medlemskap i Industrianställda Norden. 

 

Se notat datert 12. februar 2019.  

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Industrianställda Norden (IN) er en organisasjon som samler alle forbund som organiserer 

ansatte i industrien i de nordiske landene; Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island. 

INs 19 medlemsorganisasjoner har omkring en million medlemmer i industrien, og disse 

organiserer både operatører, funksjonærer og akademikere. INs organiserer innenfor metall-

prosess-, papir-, kjemi-, gruve- og energisektoren. De norske medlemsforbundene er FF, IE, 

HK, Nito og Tekna. Det arbeides fra Industriansatte Norden for å få inn flere Norske forbund. 

 

 

Vedtak: FLT søker medlemskap i Industriansatte Norden. Forbundet tilmelder det 

antall som til enhver tid står tilmeldt i IndustriAll. 

 

 

 

 



 

 

Samfunn 

 

 

Sak nr.: 021/19 Høring: Forslag om en nasjonal unntaksregel fra vektbegrensningene 

i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt 

totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg. 

 

Se vedlagte høringsnotat til Statens Vegvesen. 

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

FLT er egen høringsinstans og høringsfrist er 28. mars 2019.  

 

Høringen kan lastes ned fra: www.vegvesen.no/hoeringer 

 

 

Vedtak: Høringssvaret godkjent og oversendes Statens Vegvesen. 

 

 

 

Sak nr.: 022/19 Rett til å oppheve reservasjon mot HELP Advokatforsikring. 

 

Se notat datert 18. februar 2019.  

 

Orientering v/Ulf Madsen. 

 

Vi har ved flere anledninger mottatt ønske fra medlemmer som reserverte seg mot HELP 

Advokatforsikring ved innføring av ordningen, om å tre inn i ordningen igjen. 

 

Etter en gjennomgang av vedtak som ble gjort på Landsmøtet kan vi imidlertid ikke se at det 

ligger inne en slik begrensning i vedtaket. Vi har vært i kontakt med HELP Forsikring som 

bekrefter at de ikke heller har en slik begrensning og ønsker alle som vil være med i den 

kollektive ordningen velkommen. 

 

På bakgrunn av dette foreslår vi at de medlemmer som reserverte seg mot HELP 

Advokatforsikring kan oppheve denne dersom de ønsker dette. 

Medlemmer som ønsker å tre inn i ordningen vil ikke ha anledning til å reservere seg mot 

forsikringen på nytt. 

 

 

Vedtak: Medlemmer med reservasjon mot HELP Advokatforsikring gis mulighet til å 

oppheve reservasjonen dersom de ønsker det. Medlemmer som ønsker å tre 

inn i ordningen vil ikke ha anledning til å reservere seg mot forsikringen på 

nytt. Administrasjonen sender ut informasjon til de medlemmer dette gjelder

  

http://www.vegvesen.no/hoeringer


 

 

Sak nr.: 023/19 Orienteringer. 

 

1. Medlemsbevegelse per 31.01.2019. 

 

2. Mulighet for FLT-logo på bygget (Hammersborggata 9). 

Under eventuelt (115/2018) stilte Jens Olav Hagebakken spørsmål om hvorvidt det er 

mulig for FLT å få vår logo på bygningen i Hammersborggata 9, Oslo. 

 

Administrasjonen tok saken opp med gårdeier, og fikk følgende svar: 

 

«Vedrørende fasadeskilt så har eiendommen per nå ingen felles skiltplan. 

Dette mye grunnet byggets fasader som vanskeliggjør plass for en slik løsning. 

Vi ser på løsninger og vil komme tilbake til dere når vi vet mer rundt dette, og om vi 

evt. finner en egnet løsning for en felles skiltplan. 

 

Det er dessverre ikke aktuelt med skilt på felles skiltvegg på Storgaten 33, da denne 

er forbeholdt leietakere i det bygget og det skal flere nye skilt for nye leietakere i 

bygget opp på den veggen». 

 

3. Orientering om LOs Rettshjelp. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

Sak nr.: 024/19 Eventuelt. 

 

1. Alf Edvard Masternes orienterte om følgende saker: 

 

Transportfraksjonen og Arbeids- og sosialfraksjonen i Arbeiderpartiet har invitert til 

innspillsmøte 13.mars for "Bedre seriøsitet i transportbransjen". De som er invitert 

er: Norsk Lastebil-Eierforbund (NLF), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), 

Yrkestransportforbundet, Trygg Trafikk, Norsk Arbeidsmandsforbund, Forbundet for 

Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Tjenestemannslag (NTL Veg) og LO. 

 

Samferdselspolitisk utvalg i LO har invitert alle forbund i utvalget til å utarbeide ett 

notat om endringer innen samferdsel fra 2002 til dags dato. Fristen er 9.april. 

Hensikten med slikt notat er å vise (politiske) endringer som påvirker 

samferdselssektoren.  

 

Vegvesenet utreder ny organisering etter at oppgaver på fylkesvei blir overført til 

fylkene i 2020. Rapport fra Vegvesenet til departementet vedr. organisering ble 

oversendt 15.januar. Vegdirektøren foreslår divisjonering av Vegvesenet. 

 



I oppdrag fra SD er det bedt om vurderinger på hva som kan privatiseres innen 

trafikkstasjonsområdet. I oppdraget er spesielt førerprøver nevnt. 

 

FLT SVV deltar aktivt i alle prosesser ifht medbestemmelsen i Hovedavtalen i Staten. 

 

2. Arnstein Aasestrand informerte om Tillitsvalgtåret 2019, og at FLT i forbindelse med 

at LO sponser det norske hopplandslaget – er tildelt 200 billetter til Raw Air 

arrangementene. Billettene vil bli tildelt FLT-tillitsvalgte/medlemmer. 

 

3. Helge Stølen Reiestad ba om at endringer i EUs Tjenestedirektivet vedrørende 

varslingsplikt blir tatt opp til grundig debatt i forbundsstyret. 

 

Administrasjonen ba Helge Stølen Reiestad sende en skriftlig henvendelse slik at 

saken kan forberedes. 

 

4. Merete Jonas tok opp spørsmål vedrørende nettbutikken og utvalg av 

profileringsartikler. 

 

Administrasjonen tok innspillene vedrørende dette til etterretning, og opplyste at det 

jobbes med en ny og bedre løsning. 

 

5. Heidi Apeland stilte spørsmål om det var gjort endringer i retningslinjer for 

konferanser for medlemmer og avdelinger. 

 

Administrasjonen svarte at det ikke er gjort endringer, og at det vil komme en sak 

vedrørende retningslinjene på forbundsstyremøte i april. 

 

  

 

  

 

 

 


