
 
 

Statusrapport – Forslag fra Landsmøte 

vedtatt oversendt det nye forbundstyret 
 

 

Forslag #57 
Avdeling FLT - Avd. 029 Kongsberg 

 
Årlige samlinger for unge tillitsvalgte 
Vi ønsker en sentral årlig samling for unge tillitsvalgte med verv i bedriftsgrupper/ 

avdelingsstyrer som forbundet skal arrangere. 

Dette skal være en byggestein i arbeidet med å rekruttere aktive unge tillitsvalgte slik at 

forbundet får et aktivt ungdomsarbeid. Vi ønsker et møte/en konferanse som for eksempel 

kan vare over et par dager. Etter endt møte skal det leveres et dokument/en rapport til 

forbundsstyret. 

Muligheten til å bygge nettverk, utveksle erfaringer og jobbe med å få fram hva unge 

medlemmer av FLT er opptatt av er hovedpoenger ved disse samlingene. 

De inviterte skal ha personlig invitasjon til møte, slik at de skjønner viktigheten med å stille 

opp. Vi tror det er på tide å engasjere de som er fremtiden i vårt forbund slik at vi sørger for 

at det gror i rekkene våre. Fremtiden kan vi ikke vente på, fremtiden er nå og det er på tide 

at vi satser på de unge tillitsvalgte. 

 

Begrunnelse: 

Kongsberg ser med bekymring på at avdelingen vår er blitt eldre. Etter å ha fulgt 

gjennomsnittsalderen i avdelingen over flere år ser vi for første gang siden 2012 at vi blir 

eldre. 

Vi har grunn til å tro at dette også gjelder forbundet. Flere av våre konkurrenter som NITO, 

Tekna, Negotia og Lederne har egne tiltak og nettverk for å ivareta unge arbeidstakeres 

interesser, både lokalt og sentralt. Det er på tide at vi i FLT kjenner vår besøkelsestid. 

Muligheten til dirkete input til forbundsstyret vil være en motiverende faktor som viser at 

det er kort vei fra bunn til topp, og at det gir resultater ved å engasjere seg. 

Studentene har vært satsningsområde lenge, nå må vi gjøre noe for å satse på de unge som 

allerede er i bedriftene slik at vi synliggjør oss og viser at vi ivaretar også deres interesser. Vi 

tror dette vil styrke fremtidsmulighetene for tillitsvalgte til FLT samtidig som det vil øke 

rekruteringen blant unge. 

 
Vedtak: Intensjonen i forslaget tiltres. Oversendes det nye forbundsstyret 

 

Status: Planlagt gjennomført årlig fra og med 2019. Gjennomført første gang i 2019. 
 

 
 



Forslag #62 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Avdeling FLT - Avd. 019 I Telemark 

 
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 

 

Status:  En leilighet solgt i 2018 (Ullevålsveien), 2 leiligheter (Smalgangen) leid ut 
gjennom eiendomsmekler til markedspris i 2018 (behandlet i forbundsstyret 

 i sak nr.: 041/18. 
 
 
Forslag #68 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

 
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 

somkan 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 

 
Status:  Nye retningslinjer vedtatt av forbundsstyret i sak 045/18. 
 

 
 
 
 



Forslag #157 
Avdeling FLT - Avd. 029 Kongsberg 

 
Etablering av Etiske retningslinjer 
FLT etablerer felles konkrete etiske retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte. Det nedsettes et 

utvalg med representanter fra administrasjon, forbundsstyret og den ytre organisasjon som 

innen utgangen av 2018 skal legge frem et forslag til etiske retningslinjer for Forbundsstyret. 

Retningslinjene bør ta utgangspunkt i UN Global Compact sine prinsipper men også beskrive 

rammer for oppførsel og rusmidler. 

 

Begrunnelse: 

Etiske retningslinjer er en selvfølge i arbeidslivet i tillegg til avtalene våre. Felles kjøreregler 

er vi alle tjent med. Prinsipprogrammet har i sitt innhold de internasjonalt anerkjente ILO 

konvensjonene som grunnmur. ILO konvensjonene blir gjennom UN Global Compact sine 10 

prinsipper tydeliggjort, og vi mener disse etiske retningslinjene konkret og synlig skal ligge til 

grunn for forbundets virke. I tillegg bør de etiske retningslinjer for FLT beskrive hva forventes 

av tillitsvalgte og ansatte i FLT. 

 
Vedtak: Intensjonen i forslaget tiltres. Oversendes det nye Forbundsstyret 

 
Status:  Vedtatt. Behandlet i forbundsstyret i sak 08, 074 og 099, samt i Landsrådet 
  i møte i 15. oktober 2018. 
 

I første kvartal 2019 klargjøres materiell som skal brukes for 
implementeringen. Implementeringen skjer stegvis fra 1. kvartal og tilpasses 
kurs/samlinger i vedtatt virksomhetsplan. 
 
Status gjennomført. 

 
 
Forslag #160 
 

Avdeling FLT - Avd. 029 Kongsberg 

 
Årlig statusrapportering på vedtak fra Landsmøte. 
Avdeling 29 foreslår at forbundet bekjentgjør en plan for fremdrift og en årlig beretning med 

status på vedtak som er fattet på Landsmøtet. Dette for å synliggjøre fremdrift på vedtak for 

tillitsvalgte og medlemmer. Vi kan også tenke oss en «slags» redegjørelse for hva vi (både 

forbundet og avdelinger) faktisk gjør av aktiviteter for å oppfylle prinsipprogrammet. Dette 

for at prinsipprogrammet faktisk skal være et verktøy for aktivitet i landsmøteperioden. 

 

Begrunnelse: 

Mange avdelinger er flinke til å sende inn forslag til Landsmøte. Dette er viktig for å utvikle 

forbundet vårt videre. Når forslagene blir vedtatt er det også viktig og motiverende at en kan 

følge forslaget til gjennomføring. Eksempel her er appen til FLT som enda ikke er iverksatt i 

skrivende stund for forslag. Når det gjelder prinsipprogrammet ønsker vi en større 

bevisstgjøring for hva vi faktisk vedtar og at det har betydning å sende inn forslag til endring 



av prinsipprogram. 

Vi kan ikke se at forbundets beretning er et dokument som svarer på prinsipprogrammet og 

vedtakene og ser derfor behovet for en bekjentgjøring. 

 
Vedtak: Intensjonen i forslaget tiltres. Oversendes det nye Forbundsstyret 

 

Status:  Fremlagt for forbundsstyret i 2018, 2019, 2020 og 2021 
 
 
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. 

 

Begrunnelse: 

Dette er i tråd med hva flere andre LO-forbund har valgt. Eksempelvis Handel- og kontor, 

Fellesforbundet, Transportarbeiderne, Fellesorganisasjonen med flere. Ved å være en del av 

LO Media får FLT et stort antall journalister og fotografer til å utarbeide medlemsbladet, og 

fagbladet vil ved dette være underlagt  Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Dermed 

kan også eventuelle kritiske røster blant medlemmene lettere komme til orde. I en 

demokratisk organisasjon bør det prinsipielt ikke være forbundsledelsen som bestemmer 

hvilke synspunkter som skal komme til uttrykk. Ved at FLTs medlemsblad blir en del av LO 

Media mener vi at kvaliteten vil bli enda bedre og at informasjonen som tilfaller 

medlemmene vil være mer korrekt.  
 

Status:  LO Media overtok fagbladet 1. august 2019. 
 

 

Forslag #58 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Kutt samarbeidet med Eikanger-Bjørsvik Musikklag. 
FLT og FLTs heleide underliggende selskaper skal kutte all sponsing og støtte til Eikanger-Bjørsvik 

Musikklag. Dette gjelder også all form for innkjøp av tjenester fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag til 

fremtidige arrangementer. Dette gjelder da selvsagt også Addisco som er et heleid selskap av FLT. 

 

Begrunnelse: 

Det oppleves som om vedtaket fra forrige landsmøte i en tilsvarende sak, ikke har blitt 

respektert.  Landsmøtet i 2013 var tydelige på at forbundet skulle avslutte støtten.  

 

FLTs eierskap i Addisco forvaltes gjennom selskapet FLT Holding. Forbundsleder er styreleder  

både i FLT Holding og i Addisco.  Gjennom disse selskapene har FLT fortsatt å støtte opp om 

sponsing til Eikanger-Bjørsvik Musikklag.  Mange opplever dette som å være i strid med strid 

med ønskene fra landsmøtet i 2013. Det er det derfor nødvendig at Landsmøtet 2017 



skjerper vedtaket ytterligere slik at det ikke skal være tvil om at forbundet kutter båndene til 

Eikanger-Bjørsvik Musikklag på alle måter fra 1. januar 2018 

 
Status:  Avviklet per 31.12.2018 
 
 
Forslag #59 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Reis med økonomibillett på reiser og velg hotellrom som ligger innenfor statens satser 

Når ansatte eller tillitsvalgte i FLT skal reise for forbundets regning, skal det gjøres innenfor 

økonomiske ansvarlige rammer. Billetter og hotellrom skal normalt ligge innenfor statens 

satser. Disse reglene skal også gjelde for forbundets heleide selskaper.  

 

Begrunnelse: 

Det er unødvendig å reise med fleksible og dyrere billetter. 

Forbundets økonomi må først og fremst komme medlemmene til gode. 

Eventuelle ulemper bør kunne unngås ved god planlegging. Om ansatte eller forbundsledelse 

noen ganger må bytte til et senere fly enn opprinnelig planlagt, vil det totalt sett neppe bli 

noe dyrere selv om man må bytte enkelte billetter. Hotellrom varierer i pris fra sted til sted, 

noe statens satser tar høyde for. Hotellrom som bestilles skal normalt ligge innenfor disse 

satsene.  

Om noen i forbundet skal på en lengre utenlandsreise eller at noen ansatte har spesielle 

medisinske grunner for en mer komfortabel reisemåte, gjøres det i full åpenhet og etter en 

særskilt vurdering på aktuelle reise og enkeltperson.  

 

Status:  Ny reisepolicy for FLT vedtatt av forbundsstyret i sak 019/21. 
 
 

Forslag #61 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Gjennomgang og evaluering av prosessen rundt «mobil applikasjon»  
På forrige landsmøte ble det vedtatt at forbundet skulle utarbeide en "app." , en mobil 

applikasjon. 

Når dette forslaget sendes har denne applikasjonen enda ikke blitt fullført. Forbundsstyret 

og Landsrådet skal innen utgangen av 2017 gis en gjennomgang av hvem fra forbundet som 

har deltatt i arbeidet rundt applikasjonen, samt en fullstendig oversikt over alle utgiftene 

rundt applikasjonen, - også kostnader vedrørende tilknyttede systemer som hjemmeside og 

medlemssystem. Vi ønsker også en parallell sammenligning med hva applikasjoner for andre 

foreninger/forbund har kostet. 

 

Begrunnelse:    

Da applikasjonen ikke er ferdig enda og det har blitt kommunisert at dette har blitt kostbart, 

kan det virke som om forbundet ikke har hatt god nok kontroll i prosjektet. Om så er må 

dette frem i lyset og en må vite hva som skjedde og hvem som har hatt ansvaret slik at det 



ved fremtidige prosjekter blir løst både mer effektivt og med bedre kontroll.  

 

Status:  Evaluering utført av Metier OEC og internrapport  behandlet i forbundsstyret 
og Landsstyret i 2018. Rapportene oversendt Kontrollkomiteen. (Behandlet i 

  Forbundsstyret i sak 009, 032, 061, 071, 079 og 097/2018). 
 
  App avviklet f.o.m. 1. januar 2022. 
 
 
Forslag #64 
Avdeling FLT - Avd. 004 Oslo 

Endre navnet på utdanningsprisen 

FLT sin utdanningspris heter nå: FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø. Dette 

endres til «FLTs utdanningspris». 

 

Begrunnelse:    

Det er viktig i fremtiden at FLT blir mer synlig. Det er viktigere å gjøre vårt forbund mer synlig 

fremfor å bygge opp minnet av en tidligere forbundsleder. FLT har mye å takke tidligere 

forbundsledere for, inkludert Magnus Midtbø, men fremover må fokuset være å bygge opp 

FLT som merkevare.  

 

Status:  Ble gjennomført i 2018. 
 
 
Forslag #155 
Avdeling FLT - Avd. 029 Kongsberg 

Styresammensetning I Addisco 

FLT avd. 29 Kongsberg foreslår å utvide styret i Addisco fra dagens to medlemmer og et 

varamedlem til 5 styremedlemmer og et varamedlem (1 styreleder og 4 medlemmer). I dag 

møter forbundsleder og daglig leder av Addisco og utgjør styret i Addisco. Avd. 29 Kongsberg 

foreslår å utvide med et styremedlem i fra forbundsstyret og to styremedlemmer i fra den 

ytre organisasjon. Forbundsstyret gis mandat til å foreslå og velge nye styremedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen.  Det forutsettes at nåværende styret / 

generalforsamling gjør de nødvendige endringer i eventuelt retningslinjer, vedtekter eller 

tidligere forbundsstyre vedtak (mulig det må endres av forbundsstyret) slik at et nytt styret 

for Addisco kommer raskt på plass. Forbundsleder vil fortsatt møte som styrets leder og 

daglig leder i Addisco vil være et fast medlem i Addisco styret. 

  

Begrunnelse: 

Intensjon i avd. 29 Kongsberg sitt forslag er å styrke Addisco som utdanningsselskap og at 

sammensetningen av styret inkluderer hele forbundet både sentralt og lokalt. 

 



Status:  Nytt utvidet styre ble valgt av Generalforsamling i Addisco 24. april 2018. 
 
 
Forslag #280 
Avdeling FLT - Avd. 019 I Telemark 

Det nedsettes en arbeidsgruppe i neste periode som skal se på å tydeliggjøre og forkorte 

FLT's visjon- Bør være en kort og klar setning, som underbygges med mål og strategier og 

verdier. 

 
Begrunnelse: 

En visjon skal være kort og tydelig og lett å identifisere seg med, den bør være 

Retningsgivende, Grafisk og Realistisk. 
En visjon er et ønskebilde 5-10 år fram i tid og grunnleggende verdier bør speile visjonen 

 
Status:  Forslag til ny visjon tatt inn i utkast til nytt prinsipprogram for 2023 til 2025 
  som skal behandles på Landsmøte 19. – 22. november 2022. 
   
 
Forslag # 17  

Forbundets vedtekter § 6 Landsmøtets myndighetsområde Pkt. 1 - Avdeling 004 Oslo  

Forslag #78 Endre fra "Prinsipprogram" til Handlingsprogram:  

 

Redaksjonskomiteens innstilling: Tiltres ikke, men oversendes det nye forbundsstyret for 

videre behandling. 

 

Forslag # 19 

Forbundets vedtekter § 5 Landsmøtet Pkt.2  

Avdeling 043 Sandefjord motforslag til forslag # 75 Øke antall delegater fra 180 til 200 i 

Landsmøtet :  

"Landsmøtet består av 200 valgte representanter, samt forbundsstyrets medlemmer. 

Valgbar som representant er bare yrkesaktive medlemmer som har vært organisert i forbund 

tilsluttet Landsorganisasjonen i minst 9 måneder før valget foretas og ellers har sitt 

medlemskap i orden. De 200 representantene fordeles på avdelingene i forhold til antall 

yrkesaktive medlemmer pr. 31.12 året før landsmøtet avholdes. Avdelinger med 40 eller 

flere yrkesaktive medlemmer skal minimum ha 1 representant, maksimalt 20 

representanter, dog slik at antallet er 200 representanter. Avdelinger på under 40 

yrkesaktive medlemmer velger i fellesskap representanter. I disse tilfeller utgjør regionen 

valgkretsen."  

 



Redaksjonskomiteens innstilling: Oversendes det nye forbundsstyret. 

Status:  Forslag #17 og 19 blir fulgt opp med egne forslag til Landsmøtet i 2022.  

 
 
 
 
 


