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Rundskriv nr. 15/2019 

 

 

 Oslo, 31. oktober 2019 

         AAA/ln 

Til alle avdelinger 

v/leder og studieleder 

  

 

 

Endring av retningslinjer til økonomisk støtte til   konferanser for medlemmer og 

tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner 

 

Etter landsmøtevedtak i 2017 er forbundets kursvirksomhet sentralisert fra og med 

2019. Alle avdelinger i FLT kan fortsatt søke om økonomisk støtte til lokal opplæring i 

form av konferanser for sine medlemmer og tillitsvalgte. Det er en ordinær søknadsfrist 

for hele året: 15.oktober i kalenderåret før konferansen skal avholdes. Forbundet skal 

gi avdelingene svar på søknaden senest 1. desember.  

 

Spesielt for året 2020 er at søknadsfristen er 1. desember 2019, og at fristen gjelder for 

hele året 2020. Forbundet skal gi avdelingene svar på søknaden senest 10. januar 2020.   

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med en representant fra hver region, en 

representant fra FLT SVV og representanter fra administrasjonen. Gruppen har sett på 

hvordan konferansene skal defineres og de økonomiske kriterier for tildeling.  

Arbeidsgruppa hadde følgende mandat: 

 

 Tydeliggjøre definisjonen om at konferanser i hovedsak er et 

opplæringstiltak som ikke dekkes av forbundets øvrige sentrale 

skoleringstiltak. 

 Retningslinjene må tydeliggjøre definisjonen av de 4 forskjellige 

konferansetypene: Avdelingskonferanser, Regionkonferanser, 

Konsernkonferanser og Lønnskonferanse, med tanke på innhold, 

varighet og formål 

 Konkretisere økonomiske prinsipper for tildeling 

 Tydeliggjøre likhetsprinsippet og forutsigbarhet for avdeling og 

forbund 
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Målet har vært å endre retningslinjene for økonomisk støtte til konferanser for 

medlemmer og tillitsvalgte i FLTs avdelinger og regioner. Vi ønsker å tydeliggjøre 

definisjonen av at konferanse i hovedsak er opplæringstiltak som ikke dekkes av 

forbundets øvrige skoleringstiltak som tilbys gjennom de sentrale kurstilbudene. Selv 

om sentralisering av kursvirksomheten er vedtatt, er det et sterkt ønske om å beholde 

den lokale aktiviteten i form av lokale konferanser arrangert av regioner og avdelinger. 

Vi ønsker at tillitsvalgte og medlemmer skal benytte muligheten som legges til rette for 

kompetanseutvikling lokalt, i form av konferanser, som et tillegg til vår sentraliserte 

skoleringsvirksomhet. Aktivitet lokalt er fortsatt viktig for forbundet. Det endrede 

forslaget til retningslinjene tydeliggjør definisjoner på konferanse. Målet er at 

rettferdighetsprinsippet skal ligge til grunn, slik at alle avdelinger behandles rettferdig. 

Tilsiktede midler til konferanser skal styrke aktivitet i avdelingene og oppfylle ønsket om 

økt aktivitet og kompetanse blant medlemmer. Dette skal gi et grunnlag for 

likhetsprinsippet ved tildeling av skoleringsmidler. Innholdet i konferansene skal ikke 

omfatte drift, dette må avdelingene ta av egne driftsmidler.  

Videre er de ulike konferansene konkretisert, og det er spesifisert eksempler på hva de 

ulike konferansene er ment å dekke.  

De nye vedtatte Retningslinjer beskriver den støtteberettigede konferansevirksomheten 

som er vedlagt dette rundskrivet, og er også tilgjengelig på www.flt.no under 

menypunktet ”Tillitsvalgt/Kurs- og konferansearbeid/”. På nett finnes også råd og tips til 

arrangøravdelinger. 

 

Vi ber avdelingsstyret om å sette seg grundig inn i de reviderte retningslinjene, og i 

informasjon på nett, i god tid før fristen. 

 

Søknad om støtte til konferanser 

Avdelinger som ønsker å søke om støtte til lokale konferanser, skal benytte forbundets 

søknadsskjema som kan lastes ned fra flt.no. Skjemaet sendes forbundet elektronisk. 

 

Støtteberettigede konferanser 

Avdelingene kan søke om støtte til  

 Avdelingskonferanser 

 Regionkonferanser 

 Konsernkonferanser 

 Lønnskonferanser 

 

Avdelingene må utarbeide læringsmål og program etter gitte retningslinjer og beskrive 

dette i søknadsskjemaet. Der det er etablert handlingsplan bør den følge søknaden, slik 

at den viser en oversikt over planlagte aktiviteter i avdelingen for kommende år. 

Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil ikke bli behandlet.  
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Målgrupper for opplæringen 

For å være refusjonsberettigede, må deltakerne være yrkesaktive medlemmer. I tillegg 

vil studentmedlemmer som har eller er tiltenkt en rolle i organisasjonsarbeidet lokalt, 

være refusjonsberettigede. Ledere av registrerte pensjonistgrupper som har tiltrådt 

avdelingsstyret er refusjonsberettigede. 

 

Vi anbefaler avdelingene å kartlegge hva medlemmene og de tillitsvalgte i 

bedriftsgruppene ønsker og trenger opplæring i.  

 

Hva det gis støtte til 

Hovedregelen er at arrangementet må være et opplæringstiltak, ikke et 

informasjonstiltak. Videre skal innholdet være organisasjonsrelatert og relevant for FLT-

tillitsvalgte og medlemmer. 

 

Gitt at ovennevnte kriterier er oppfylt, og konferansen kan godkjennes for støtte, er 

følgende refusjonsberettiget: 

 Opphold med eller uten overnatting – herunder møterom og måltider 

o konferanser med overnatting: kr 1900,- pr døgn pr person 

o konferanser uten overnatting (støtte til lokalleie og bevertning): kr 750,- pr 

dag pr person.  

 Reiseutgifter; Flybilletter, offentlig transport og km-godtgjørelse dekkes med Kr. 

1.500,- pr. person. Avvik fra dette må søkes om og godkjennes av forbundet sentralt. 

Avdelingen innvilges reiseutgifter for antall faktiske deltakere på konferansen. 

Eksempelvis: 10 deltakere x 1.500,- = 15.000,-. Avdelingen har 15.000,- til 

dekning av reiseutgifter til fordeling, uavhengig av om noen har lave og noen har 

høye utgifter, er det den samlede summen på eksempelvis 15.000,- som er 

førende. 

 Utenlandsreiser dekkes med inntil kr. 1.000,- pr. person. 

 Tapt arbeidsfortjeneste (skattefritt stipend, p.t. kr 148,- pr bekreftede time) 

 Materiell, inntil kr 500,- pr deltaker 

 Kurs- og konferanserelaterte utgifter (f.eks. kopiering, leie av projektor e.l.): Maks kr 

1000,- pr tiltak 

 Barnepass 

 Utgifter til FLTs kursveileders opphold refunderes i sin helhet. 

 

Merk at utgifter til alkohol ikke refunderes. 
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Støtten gis som refusjon for faktiske utgifter etter avholdt konferanse. 

Arrangøravdelingen må innrapportere tiltaket til AOF lokalt i et refusjonskrav senest 

innen 4 uker etter avholdt skoleringstiltak for å få refusjon for utgiftene. Kopi sendes 

postkasse@flt.no 

 

Søknadsskjema sendes elektronisk til postkasse@flt.no innen 1. desember 2019. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Organisasjonsavdelingen. 

 

Lykke til med opplæringsvirksomheten! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

Arnstein Aasestrand /s/      Laila Nordsveen  

2. nestleder       Rådgiver, fagansvarlig kurs  

            

Vedlegg: retningslinjene for økonomisk støtte til konferanser lokalt 


