
 
Protokoll nr.: 05/18 

fra forbundsstyremøte  
26. juni 2018 fra kl. 11.00,  

på forbundskontoret 
  
 
 
 
 
 
Til stedet:    Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand, 
    Lars Christian Nilsen, Merete Jonas, Bjørn Nedreaas, 
    Terje Sagstad, Alf Edvard Masternes, Helge Stølen Reiestad, 

Camilla Hansen, Line Aufles, Heidi Apeland, Rune Heggem og 
Truls Riise 

 
 
 
Forfall:    Trond Rødsjø og Jens Olav Hagebakken.  
   
 
 
Dessuten møtte:  Nina Henriksen, Anne Sundvold, Astor Larsen, Frode Ersfjord 
    og Johan Martin Leikvoll. 
 
    Kjetil Andersen, Ernst & Young, under behandling av sak 049/18 
 

Tone Eriksen t.o.m. sak nr. 051/18. Rebecca Heggbrenna 
Florholmen t.o.m. sak nr. 053/18. 

 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 



EGEN ORGANISASJON 

 
 
Sak nr.: 048/18  Godkjenning av protokoll fra møte 22. mai 2018. 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjent. 
 
 
 

ØKONOMI 

 
 
Sak nr.: 049/18  Årsregnskap og årsberetning for FLT 2017. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen.  
 
Oppsummering av revisjon 2017 og revisors beretning v/Kjetil Andersen, Ernst & Young AS 
 
Årsregnskapet viser et driftsunderskudd før finansinntekter på – 13 681 862 kr. og et 
årsresultat på – 10 051 183 kr. Underskuddet forslås dekket av forbundskassen. 
 
 
Vedtak: Årsregnskap og -beretning for 2017 godkjent. 
 
 
 
 

EGEN ORGANISASJON 

 
 
Sak nr.: 050/18 Landsmøtevedtak om regionrådgivere og FLT SSV. 
 
Se vedlagte brev til forbundsstyret fra FLT SVV datert Tromsø mai 2018 vedrørende 
Landsmøtevedtak om regionrådgiver og FLT SVV. 
 
I brevet skriver leder av FLT svv bl.a.: 
«Under behandling på Landsmøtet i 2017 holdt jeg et innlegg, der jeg bemerket at FLT Svv 
ikke var en del av utredningen, vi var heller ikke representert i arbeidet. Mitt innlegg var for 
å forsikre oss i offentlig sektor at regionrådgiverne skulle ha fokus på privat sektor, 
derigjennom heller ikke en kontingentøkning for FLT Svvs avdelinger.  
Vi kan ikke se av prosjektets mandat at dette også skulle gjelde medlemmer i offentlig 
sektor.  
 
Styret i FLT Svv mener tilleggskontingent ikke skal trekkes for avdelingene i FLT Svv. Vi ber 
om at forbundsstyret behandler saken om kontingentøkningen for FLT Svv».  



Vedtak: Forbundsstyret finner ikke å kunne unnta FLTs svv trekk av ekstra 
avdelingskontingent i henhold til landsmøtevedtak i sak 9.18.  

 
Vedtatt mot 1 stemme. 

 
 
 
Sak nr.: 051/18 Brev fra avdelinger på Nord Vestlandet LM-vedtak angående § 3 

Medlemskap i vedtektene. 
  
Se vedlagte saksnotat med vedlegg datert 13. juni 2018, samt henvendelser fra avdelingene 
40 Kristiansund, 44 Ålesund, 45 Årdal, 101 Vestre Sunnmøre, 109 Haram og 119 Leirvik.  
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand og Tone Eriksen. 
 
Følgende vedtak ble fattet på Landsmøtet høsten 2018:  
«Det er det fysiske oppmøtestedet til medlemmet som vil avgjøre hvilken FLT avdeling denne 

vil tilhøre. Blir det strid om hvilken avdeling medlemmet tilhører, tar forbundsstyret 

avgjørelsen. Som eksempel kan det benyttes organisasjonsnr for arbeidsplassen. Hvor 

medlemmet får mest mulig igjen for medlemskapet bør vektlegges (medlemsmøter, sjansen 

til å delta på styremøter, årsmøter, blåturer, kurs og andre arrangement kan nevnes som 

eksempler)».  

Vedtaket er tatt inn i forbundets vedtekter § 3, pkt. 5. 
 
 
Vedtak: Forbundsstyret stiller seg bak administrasjonens redegjørelse i saken, den 

foreløpige utredningen og forslag til videre prosess. Uttrekk fra 
medlemsregisteret analyseres i løpet av juni/juli 2018.  

 Resultatet og forslag til fremdriftsplan presenteres for forbundsstyret 
på møte i august.  

 
 
 
Sak nr.: 052/18 LO Ingeniør – videre deltakelse (tidl. Sak 010/18). 
 
Se vedlagte saksnotat. 
 
Orientering v/Arnstein Aasestrand. 
 
Hva er endringene i forhold til forrige periode og hvordan er det kommunisert ut? 
 
Før: Styrke tilbudet fra LO- forbund gjennom  Nå: styrke tilbudet fra LO- forbund gjennom 

1) Yrkesfaglige konferanser   1) Yrkesfaglige konferanser/aktiviteter 
2) Felles nettsted/sosiale medieplattform  2) Felles sosial medieplattform m/  
3) Eget tidsskrift     elektronisk nyhetsbrevtjeneste 

 
Endringene kommuniseres ut i det første nyhetsbrevet som kom i begynnelsen av juni 2018 



 
 
Hvilke forbund er med og hva er bidraget fra de enkelte inkludert LO 
Fire forbund er med videre; NTL, FLT, Fagforbundet og Industrienergi 
Intensjonen er at en ny prosjektperiode skal løpe fra 2018 - 2021 
Alle betaler 150.000,- hver. LO betaler 450.000,- 
 

Hva kreves av menneskelige ressurser fra Forbundet? 
Samme som før; en representant fra FLTs administrasjon er oppnevnt til å sitte i inn i 
samarbeidets felles redaksjonsråd som møtes ca. 1 gang pr. måned. 
Når det utføres aktiviteter i regi av LO ingeniør-samarbeidet betaler FLT reise og lønn for 
denne representanten. 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering.  
 
 
 
Sak nr.: 053/18 FLTs arbeid med innføring av ny personvernlovgivning – GDPR. 
 
Se vedlagt saksnotat datert 6. juni 2018. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen og Anne Sundvoll. 
 
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk 

lov i 2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye 

rettigheter. Dette regelverket vil trå i kraft tidligst i juli. 

FLT ønsket selv å eie og drive prosessen for å sikre eierskap til arbeidet og de nødvendige 
endringer som følger av dette, og nedsatte en intern arbeidsgruppe.  
Arbeidsgruppen har hatt fokus på å oppfylle de nye kravene fra 1. juli 

Det arbeides med retningslinjer for tillitsvalgtes håndtering av ulike typer 
personopplysninger de mottar. FLT vil, med bistand fra Brækhus, sende avdelingene et 
rundskriv med utfyllende informasjon. Forslag til personvernerklæringen vil også sendes 
avdelingene på høring med relativt kort svarfrist slik at den kan legges ut på flt.no så fort 
som mulig. 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 054/18 FLTs Utdanningspris – supplering av medlemmer til priskomite. 
 
Orientering v/Ulf Madsen. 
 



Priskomiteen i FLTs Utdanningspris må suppleres med to nye medlemmer etter at Professor 
Gunnar Grepperud (UiT) og Fagskolerektor Terje Bogen har trukket seg. 
 
Forbundsstyret vedtok i sak 045/18 å endre retningslinjene for tildeling, slik at prisen nå har 
et sterkere teknologisk fokus. 
 
Administrasjonen har forespurt Viserektor Annik Magerholm Fet (NTNU i Ålesund) og Rektor 
Eirik Hågensen (Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg). Begge har sagt seg villig til å tiltre 
komiteen.  
 
Annik Magerholm Fet er utdannet fysiker. Hun er også professor i miljøledelse, 
systemteknikk og livsløpsanalyse ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - 
en stilling hun har hatt siden 1999.  
 
Eirik Hågensen har utdannelse innen teknikk og prosjektledelse og kom til Tinius Olsen fra 
stillingen som Opplæringsleder på Kongsberg Maritime. 
 
 
Vedtak: Saken utsettes til møtet 13. august 2018. 
 
 
 
Sak nr.: 055/18 Sommerfullmakter 2018. 
 
Tidligere års praksis har vært at Forbundsstyret har gitt administrasjonen nødvendige 
fullmakter i den perioden av sommeren hvor Forbundsstyret ikke har møter.  
 
 
Vedtak:  Administrasjonen gis fullmakt til å behandle og avgjøre saker i den perioden  

Forbundsstyret ikke har møter sommeren 2018. Administrasjonen rapporterer 
bruk av sommerfullmakter på første møte over ferien. 
 
 

 

SAMFUNN 

 
 
Sak nr.: 056/18 Kommunalisering av VTA-tiltaket og overføring av oppgaver fra 

Statens vegvesen til fylkeskommunene og mulige konsekvenser med 

tap av medlemmer i FLT. 

Se vedlagte saksnotat. 

Orientering v/Johan Martin Leikvoll. 
 
Hovedkonklusjoner i sammendragsform: 
 
 



i. Kommunalisering av VTA-tiltaket og medlemskonsekvenser. 
Sannsynligheten for slik kommunalisering er meget liten, men FLT vil hele tiden 
følge denne saken interessepolitisk. Konsekvensene kan imidlertid være store i 
form av tap av medlemmer hvis slik kommunalisering iverksettes fra 2022. 
Administrasjonen mener dette er lite trolig. Forbundsstyret vil bli holdt løpende 
orientert i saken.  

 
ii. Overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og 

medlemskonsekvenser. 
Sannsynligheten for at dette skjer helt eller delvis er ganske stor selv om det 

jobbes politisk for å stoppe dette.  

FLT vil arbeide «under radaren» vis a vis LO og andre forbund for at FLT beholder 
medlemmene. Det samarbeides tett med styret i FLT i Statens vegvesen om dette.  
Forbundsstyret vil fortløpende bli informert. 

 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 057/18 Høringssvar til Samferdselsdepartementet: Rapporten «Fra sams og 

samling» - Konsekvenser ved overføring av fylkesadministrasjon fra 
Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020 og vurdering av 
alternativer. 

 
Se rapporten fra Statens vegvesen: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53cb33822dd84b799bf088
d9ff83bb26/fra-sams-og-samling.pdf 

 
samt FLTs høringssvar til Samferdselsdepartementet datert 20. juni 2018. Høringsfrist var 22. 
juni 2018. 
 
Orientering v/Johan Martin Leikvoll og Alf Edvard Masternes. 
 
 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 
 

TARIFFREVISJON 2018 

 
 
Sak nr.: 058/18 Tariffrevisjonen 2018 – Status. 
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53cb33822dd84b799bf088d9ff83bb26/fra-sams-og-samling.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/53cb33822dd84b799bf088d9ff83bb26/fra-sams-og-samling.pdf


Forhandlinger med LO Stat og ASVL er ferdig. OBOS har sagt opp overenskomsten, da vi kun 
har en håndfull medlemmer ved bedriften. FLT vil forsøke å få til en såkalt «hengeavtale» 
med OBOS for våre gjenværende medlemmer. Glass og fasade gjenstår. 
Arbeidslederavtalene har først utløp 30. november 2018.  Det ble også orientert om 
oppgjøret i Staten. 
 
 
Vedtak: Tatt til orientering.  
 
 
 
Sak nr.: 059/18 Orienteringer.  
 

1. Medlemsbevegelse pr. 31. mai 2018. 
2. Landsmøtet 2021. Administrasjonen har bestilt Oslo Kongressenter fra 6. til 10. 

november i 2021. 
3. Kontrollkomiteen ønsker å avholde møte i forbindelse med ett Landsrådsmøte slik at 

de får hilst på de som er valgt inn i Landsrådet.  
 

 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
 


