
 
Protokoll nr.: 03/22 

fra forbundsstyremøte 
20. april 2022, kl. 11.00 

 
 
 
 
 
Til stede:  Ulf Madsen, Aud Marit Sollid, Arnstein Aasestrand,  
 Lars Christian Nilsen, Terje Sagstad, Trond Rødsjø,  
 Bjørn Nedreaas, Helge Stølen Reiestad (på Teams),  
 Camilla Hanses (på Teams), Alf Edvard Masternes, 
 Heidi Apeland, Truls Riise, Jens Olav Hagebakken og 
 Merete Jonas (på Teams fra kl. 12.00) 
 
 
Forfall:  Rune Heggem 
 
 

   
Dessuten møtte:  Tina Ege, Frode Ersfjord, Nina Henriksen, Karin Yrvin (på Teams) 
 
 Rebecca Heggbrenna Florholmen under behandling av sak 020/, 021/ 

023/ og 30/2022. 
 
 Kai Hovden, LO Media 
 

Ole-Kristian Nilsen, Marte Storaker og Jannik Arvesen, Odin 
Forvaltning, under behandling av sak 020/22 

 
Eva Camerer, direktør strategisk stab, Innovasjon Norge under 
behandling av sak 022/22 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Den utsendte saksliste med sakspapirer ble enstemmig godkjent. 
 
 
 



EGEN ORGANISASJON/ØKONOMI 

 
 
Sak nr.: 019/22  Godkjenning av protokoll fra møte 1. mars 2022.  
 
 
Vedtak:  Protokoll fra møtet 1. mars godkjent. 
 
 
 
Sak nr.: 020/22 Kvartalsvis rapportering Odin Forvaltning. 
 
Orientering v/Ole-Kristian Nilsen, Marte Storaker og Jannik Arvesen. 
 
Det ble orientert om Odin Forvaltning sitt arbeid med bærekraft, og hva dette betyr i praksis. 
 
Porteføljeinnhold pr.  31. mars 2022: 
Plasseringenes fordeling innen de forskjellige plasseringsformer.  
 

Aktivaklasse Markedsverdi Allokering Strategi Maks Min 

Aksjer 37 038 328 29,90 % 30,00 % 45,00 % 15,00 % 

Renter 87 115 190 70,10 % 70,00 % 85,00 % 55,00 % 

Sum 124 153 518 100,00 % 
   

 
 
Avkastning siste måned, hittil i år og siste 3 år: 
 

 Porteføljen leverte siste måned en avkastning på 0,9 prosent. Referanseindeksens* 
avkastning var 0,3 prosent. 

 Hittil i år er porteføljens avkastning -2,2 prosent. Referanseindeksens* avkastning er  
-1,8 prosent hittil i år. 

 Årlig avkastning siste 3 år er porteføljens avkastning 9,0 prosent. 
Referanseindeksens* avkastning er 8,4 prosent. 

 Årlig avkastningskrav i plasseringsstrategien er 4,6 prosent. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
 
 
Sak nr.: 021/22 Resultatregnskap 1. kvartal 2022.  
 
Se vedlagte regnskapsutdrag med kommentarer for 1. kvartal 2022.  
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 



 
Kontingentinntekter 
Det er budsjettert med en medlemsvekst på 73 yrkesaktive medlemmer pr måned. Målt fra 
medlemstallet pr 01.01.22 ligger medlemsveksten for yrkesaktive medlemmer 15 
medlemmer over budsjett. Kontingentinntektene ligger likevel under budsjett. Dette skyldes 
at vi i februar har kreditert ubetalte krav for 1 MNOK. Dette vil utjevne seg utover året. Det 
samme gjelder når vi kommer til årsavslutningen og justerer fordringene og inntektene utfra 
hvor mye kontingent vi faktisk har fått innbetalt. 
 
Kontingentkostnader 
Kontingentkostnader består av kontingent til LO, kontingent til andre norske organisasjoner 
og internasjonale organisasjoner. Kontingent til LO er den klart største posten, denne er noe 
lavere enn budsjettert fordi det er fakturert et lavere a-konto beløp. 
 
Forsikringskostnader 
Forsikringskostnader består av medlemsforsikringene, disse ligger marginalt under budsjett. 
 
Lønn- og personalkostnader 
Lønnskostnader til ansatte er helt i tråd med budsjett. Møtegodtgjørelse og tapt 
arbeidsfortjeneste har kun små avvik fra budsjett. 
 
Avskrivninger 
Avskrivninger er noe høyere enn budsjettert fordi det er foretatt flere investeringer i 2021 
og hittil i 2022. 
 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader består av faste kostnader til drift som husleie og strøm, service og 
leieavtaler, drift og vedlikehold av systemer, honorar juridisk bistand, ekstern bistand. I 
tillegg består faste kostnader av variable kostnader knyttet til reise- og fysisk 
møtevirksomhet som reisekostnader, kostnader til overnatting og servering og tilskudd til 
avdeling. De faste kostnadene er stort sett i tråd med budsjett. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering 
 
 
 
Sak nr.: 022/22 Omstilling av Norge. Trender og utvikling. 
 
Innledning v/Eva Camerer, direktør strategisk stab, Innovasjon Norge. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
 



EGEN ORGANISASJON/ØKONOMI 

 
 
Sak nr.: 023/22 Årsregnskap og beretning for 2021 – FLTs Støtteordning for EVU. 
 
Se vedlagte årsregnskap med beretning.  
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
 
Vedtak:  Årsberetning og regnskap for 2021, FLTs Støtteordning for EVU, godkjent. 
 
 
 
Sak nr.: 024/22 Ny eierskapsmelding. 
 
Se vedlagte innspill til ny eierskapsmeldingen. FLT sine innspill er oversendt Nærings- og 
fiskeridepartementet. 
 
Orientering v/Karin Yrvin. 
 
 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak nr.: 025/22 FLTs veikart  
 
Orientering v/Tina Ege. 
 
Se vedlagte utkast til «FLTs veikart mot 2030» 
 
 
Vedtak:  Det jobbes videre med veikartet i administrasjon for ytterligere bearbeiding 

og språklige rettinger. Veikartet fremlegges for endelig godkjenning i 

forbundsstyrets møte i mai.  

 
 
 

TARIFF/OVERENSKOMSTER 

 
 
Sak nr.: 026/22 Tariffrevisjonen 2022 - Fastsettelse av streikebidrag i forbindelse med 

tariffoppgjøret 2022. 
 
Se vedlagte saksnotat datert 28. mars 2022.  
 



Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
 
Vedtak:  A) Medlemmer i streik/lockout 

1. Fra og med uke 1 t.o.m. uke 3 gis det kr. 5 500- pr uke. Del av uke 1/5. 

2. Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens 

størrelse. 

B) Medlemmer som er permittert og som får avslag på dagpenger: 

1. Fra og med uke 1 tom uke 3 gis det kr. 5 500.- pr uke. Del av uke 1/6. 

2. Forbundsstyret vurderer fortløpende situasjonen og stønadens 

størrelse. 

C) Medlemmer som blir permittert grunnet streik eller lockout i egen eller 

annen bedrift gis økonomisk støtte i karensdagene. Stønadens størrelse er 

den samme som i punkt A) og utbetales mot dokumentasjon. 

D) Stønaden gjelder for tariffperioden 2022-2024. 
 
 
 

Sak nr.: 027/22 Forhandlingsutvalg for overenskomst for tekniske funksjonærer 
m/NHO – Tariffoppgjøret 2022. 

 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
Administrasjonen har lagt opp til at forhandlingsutvalget kan delta fysisk da det ikke lenger 
er noen form for reiserestriksjoner.  
 
I revisjonen i 2012, 2014 og 2016 deltok fire medlemmer fra den ytre organisasjon i 
forhandlings-utvalget. I 2018 bare en, men da var oppgjøret samordnet. Årets oppgjør er 
viktig og administrasjonen har derfor lagt opp til flere deltakere i forhandlingsutvalget, både 
fra forbundsstyret og den ytre organisasjon. 
 
 
Vedtak: Ulf Madsen Forbundsleder, forhandlingsleder                                     

Aud Marit Sollid 1. nestleder 
Arnstein Aasestrand 2. nestleder 
Terje Sagstad Forbundsstyret 
Lars Christian Nilsen Forbundsstyret 
Torstein Engevik Konserntillitsvalgt Aker 
Lene Sivertsen Sintef Norlab, avd. 012 Mo i Rana 

  Kent Dahlin Nexans, avd. 036 Halden 
 
 
 

Sak nr.: 028/22 Forhandlingsutvalg for overenskomst mellom FLT og ASVL –  
   Tariffoppgjøret 2022. 
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 



Vedtak:   Ulf Madsen Forbundsleder, forhandlingsleder 
  Aud Marit Sollid 1. nestleder 
  Truls Instanes Riise Forbundsstyret 
 Petter Halvorsen Jobbklar, avd. 009 Arendal 
 Mona H. Monsen Sandnes Pro-service, avd. 022 Rogaland 
 
 
 
Sak nr.: 029/22 Forhandlingsutvalg øvrige overenskomster våren/høsten 2022.  
 
Orientering v/Aud Marit Sollid. 
 
1. Overenskomst for arbeidsledere byggfag med NHO. 
2. Overenskomst for arbeidsledere med NHO Reiseliv. 
3. Overenskomst for tekniske funksjonærer med Glass og fasade. 
4. Overenskomst for tekniske funksjonærer med Virke 
 
 
Vedtak:  Administrasjonen får fullmakt til å nedsette forhandlingsutvalg og revidere 

overenskomstene administrativt. 
 
 
 
Sak nr.: 030/22 Kontingentstruktur og lønnstrekk. 
 
Se vedlagte saksnotat datert 4. april 2022. 
 
Orientering v/Rebecca Heggbrenna Florholmen. 
 
 
Vedtak:  Tatt orientering. Administrasjonen jobber videre med problematikken og 

legger frem et forslag for forbundsstyret på møtet i mai. 
 
  
 

Sak nr.: 031/22 Orienteringer. 
 

1. Medlemsbevegelse pr. 31. mars 2022 
2. Landsmøtet 2022. (Innkomne forslag status), Avklaring rundt program. 
3. Allianseutvalg IE/FLT 
4. Sommerfest – Frognerseteren 
5. Arendalsuka 2022 
 

 
Vedtak:  Tatt til orientering. 
 
 
 



 
Sak nr.: 032/22 Eventuelt 
 

1. Alf Edvard Masternes orienterte om tariffrevisjonen staten. Forhandlingene startet i 
dag 20. april. Ved en eventuelt streik, vil ikke FLTs medlemmer i staten bli omfattet 
før i fase 5. 

 
 
 
 


