
1 
 

  

  Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 

Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

 



2 
 

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 2 Formål 
§ 2.4 

 

Forslag nr.: 116 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

påse at de tilsluttede avdelinger ledes etter felles retningslinjer og vedtekter… 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Presisering om at det ikke bare er retningslinjer men også vedtekter 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Begrunnelse 

Endringen medfører ingen realitetsendring, men gir en presistering som er formålstjenelig. 
 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.3 

 

Forslag nr.: 185 
Fra avdeling: FLT - Avd. 009 Arendal 
 
 
Avdelingens forslag: 

Eksisterende tekst  
Alle yrkesaktive medlemmer har rett til å inneha tillitsverv i forbundet   
 
Forslag til ny tekst   
Alle yrkesaktive medlemmer har rett til å inneha tillitsverv i forbundet med følgende 
unntak: Forbundets ledelse og ansatte i forbundet kan ikke inneha verv i avdelinger. Dersom 
en tillitsvalgt blir ansatt i forbundet må tillitsvervet fratres umiddelbart.  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det kan medføre konflikt med de arbeidsoppgaver disse har eller kan få som valgt eller som 
ansatte i forbundet.   
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Selv om vi ser intensjonen i forslaget må vi se prinsippielt på dette. Forslaget bryter med 
tanken om medlemsdemokratiet og forslaget fratar medlemmene retten til å velge den de 
mener er den beste kandidaten. I de aller fleste tilfeller vil det være normalt at medlemmer 
som ansettes i forbundet ikke kan ha verv i avdelingene, men for de mindre avdelingene kan 
det være vanskelig å erstatte en erfaren tillitsvalgt på kort varsel. 
 
I forbundet sentralt har det i lang tid vært praksis for at medlemmer som ansettes trer ut av 
sine verv lokalt. I den grad det er problematisk å ha en dobbletrolle som ansatt og tillitsvalgt, 
vil det hovedsakelig være i rollen som ansatt dette kan være et problem. Forbundsstryret 
mener derfor at denne type bestemmelser – i den grad de er nødvendige – heller hører 
hjemme i forbundets personalhåndbok. 
 
Slik forslaget er skrevet vil det også ramme de avdelingene som velger å frikjøpe en 
tillitsvalgt på deltid. 
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Normalvedtektenes §4.6 sier også at alle medlemmer har plikt til å påta seg de verv som 
avdelingen eller forbundet velger de til.  
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.5 

 

Forslag nr.: 74 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Medlemmets bostdsadresse skal bestemme hvilke FLT avdling mdlemmet skal være 
tilsluttet.Om det blir strid om hvilken avdeling medlemmet tilhører, tar forbundsstyret 
avgjørelsen 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For at medlemmene skal få mest mulig ut av medlemsskapet , er tilhørighet i den lokale 
avdeling der de bor og jobber viktig. Dette gjøres best på lokalt nivå. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Administrasjonen har gjort noen beregninger av hva dette forslaget vil føre til.  
 
I praksis vil ca 2500 yrkesaktive medlemmer få en ny avdelingstilhørighet.  
 
En utfordring som vil oppstå er spørsmålet om hvem som skal bistå medlemmene. I det mest 
ekstreme tilfellet vi fant vil det i en bedrift gå fra at alle medlemmene er tilknyttet samme 
avdeling til at de spres på 21 avdelinger. Her vil det da fort bli et spørsmål om hvem som har 
ansvaret for å følge opp bedriftsgruppen. 

- Har alle avdelinger for sine enkeltmedlemmer? 
- Er det den avdlelingen som har lederen av bedriftsgruppa som medlem? 
- Er det den avdelingen som er nærmest bedriften? 
- Er det den avdelingen som har flest medlemmer? 

 
Vi sliter i dag med at lønningskontorene ute i bedriftene klager på at vi har for mange 
kontingentsatser. Denne endringen vil gjøre dette problemet større. Både for 
adminstrasjonen og for lønningskontorene. 
 
Gjennomgangen viser også at det kan være grunn til å se på medlemmenes 
avdelingstilhørighet. Vi ser at en god del avdelinger har medlemmer bosatt overraskende 
langt unna avdelingens område.  
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Forbundsstyret innstiller derfor at landsmøtet sender forslaget over til det nye 
forbundsstyret og det utvalgsarbeidet som skal se på Fremtidens FLT, forslag 6-190 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.5 

 

Forslag nr.: 113 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Korektur: dobbelt “det”  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Korrektur unødvendig dobbelt ord  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling  
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



8 
 

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.5 

 

Forslag nr.: 117 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg: Medlemmet kan søke forbundsstyret (forbundet) om å endre avdelingstilhørighet 
dersom grunnlaget er hensiktsmessig 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Flere medlemmer har f eks lang reise til jobben og dermed får lang vei til avdelingsmøter, 
årsmøter mm.  
Medlemmet vet selv best hvilken avdeling det er mest hensiktsmessig for dem av hensyn til 
servicetilbud og mulighet til deltakelse på møter og arrangementer osv 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Siste setning i § 3.5 forbundsstyrets forslag til nye vedtekter ivaretar dette.  
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.5 

 

Forslag nr.: 171 
Fra avdeling: FLT - Avd. 109 Haram 
 
 
Avdelingens forslag: 

Vedtekter, forslag til endring:§3 - 5"Det er det primære arbeidsstedet og/eller 
bodstedsadresse til medlemmet som avgjør hvilken FLT avdeling medlemmet skal være 
tilsluttet. Hvor medlemmet får mest igjen for medlemskapet skal vektlegges, om det blir det 
strid om hvilken avdeling medlemmet tilhører, tar forbundsstyret avgjørelsen."  
 
  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Dette for å sikre medlemmenes lokale tilhørighet, medlemspleie, og forbundets 
tilstedeværelse blandt medlemmene.. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

I praksis vil ca 2500 yrkesaktive medlemmer få en ny avdelingstilhørighet.  
 
En utfordring som vil oppstå er spørsmålet om hvem som skal bistå medlemmene. I det mest 
ekstreme tilfellet vi fant vil det i en bedrift gå fra at alle medlemmene er tilknyttet samme 
avdeling til at de spres på 21 avdelinger. Her vil det da fort bli et spørsmål om hvem som har 
ansvaret for å følge opp bedriftsgruppen. 

- Har alle avdelinger for sine enkeltmedlemmer? 
- Er det den avdlelingen som har lederen av bedriftsgruppa som medlem? 
- Er det den avdelingen som er nærmest bedriften? 
- Er det den avdelingen som har flest medlemmer? 

 
Vi sliter i dag med at lønningskontorene ute i bedriftene klager på at vi har for mange 
kontingentsatser. Denne endringen vil gjøre dette problemet større. Både for 
adminstrasjonen og for lønningskontorene. 
 
Gjennomgangen viser også at det kan være grunn til å se på medlemmenes 
avdelingstilhørighet. Vi ser at en god del avdelinger har medlemmer bosatt overraskende 
langt unna avdelingens område.  
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Forbundsstyret innstiller derfor at landsmøtet sender forslaget over til det nye 
forbundsstyret og det utvalgsarbeidet som skal se på Fremtidens FLT, forslag 6-190  
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 3 Medlemskap 
§ 3.7 

 

Forslag nr.: 6 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny setning i underpunkt 7: Overføring mellom forbund skal ikke skje uten medlemmets 
samtykke. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Medlemskap i en organisasjon er frivillig. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Forslaget strider mot LO sine vedtekter §19 . Organisasjonesfriheten gir rett til å være 
organisert i LO, men hvilket forbund du ska tillhøre bestemmes av LO. Forbundenes 
organisajonrett  følger av avtalenes omfangsbestemelser. 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 4 Forbundets ansvarlige organer 
ingress 

 

Forslag nr.: 101 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forbundet skal på grunnlag av de vedtak som blir gjort på Landsmøtet, etablere en oversikt 
som viser vedtakene. Oversikten oppdateres fortløpende gjennom landsmøteperioden med 
hensyn til fremdrift og status for vedtakene. Oversikten skal være tilgjengelig for 
forbundsstyret, landsrådet og kontrollkomiteen. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Kontrollkomiteens oppgave er å følge opp at administrasjonen gjennomfører vedtak fra 
blant annet Landsmøte, men mangler et egnet verktøy. En oversikt over 
landsmøtevedtakene vil gjøre det enklere for forbundsstyret, landsrådet og 
kontrollkomiteen å følge med på gjennomføring av vedtakene. Årlig oppdatering er for 
sjelden.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretas av forslag 6.14 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 5 Landsmøtet 
§ 5.11 

 

Forslag nr.: 114 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Stryke punkt 11 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Stemmerett følger med når vara går inn som representant, Vara kan ikke ha stemmerett  i 
egenskap av tilstedeværelse som vara. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  
 
 
Begrunnelse 

Forbundsstyrets varamedlemmer er møtende varamedlmemer i forbundsstyremedlemmene 
og har derfor vært med på alle diskusjoner gjennom perioden. De møter på landsmøtet i 
kraft av å være en del av forbundsstyret og er derfor forhindret fra å møte som delegater fra 
avdelingene. Forbundsstyret mener derfor det er mest riktig å gi de stemmerett på 
landsmøtet. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 5 Landsmøtet 
§ 5.2 

 

Forslag nr.: 2 
Fra avdeling: FLT - Avd. 092 Sarpsborg 
 
 
Avdelingens forslag: 

Som nytt avsnitt 
Ved delegaters inntreden i en komite eller sekreteriatet, kan avdelingen sette vara-delegater 
inn med tale og forslagsrett, for delegaten som er valgt. Dette for å oppretholde spesielt 
mindre avdelingers rett til å bli hørt på landsmøtet. 
 
  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Når en delegat blir valgt inn i en komite, og må bruke mye tid ute av salen under landsmøte, 
bør vara settes inn for å ha flest mulig stemmeberettigede i salen, til enhver tid. Dette er 
ikke noe stort problem for de med mange delegater, men det er mange avdelinger som har 
en og to delegater. Det fratar disse avdelingene muligheten til å bli hørt av landsmøtet, hvis 
delegatene blir satt til slike oppgaver.   
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Det vil potensielt skape stor usikerhet om hvem som har stemmerett og vil utvide antall 
delegater. Komiteene nedsettes på landsmøtet og det vil være vanskelig for avdelingene å 
fremskaffe vara i tide.  
 
En løsning på voteringsspørsmålet er at dirigentbordet kaller inn igjen komiteene når det er 
tid for voteringer. Hvis noen i komiteene ønsker å delta i debatten styrer komiteene selv når 
de møtes og kan selv tilpasse dette. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 5 Landsmøtet 
§ 5.2 

 

Forslag nr.: 7 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny setning i underpunkt 2: Hvis en avdeling ikke stiller med nok representanter skal 
suppleringsrepresentanter velges fra avdelinger i samme region. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Representanter fra samme region vil ha sammenfallende interesser for landsmøtet. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Avdelingenes størrelse avgjør representasjon, ikke regional tilhørighet. Delegater fordeles 
etter avdeling og ikke region. Det tas ikke regionalt hensyn. 
 
Landsrådets anbefaling   
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 5 Landsmøtet 
§ 5.4 

 

Forslag nr.: 88 
Fra avdeling: FLT - Avd. 004 Oslo 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg til slutt i pkt. A Representasjon pensjonister."........ Disse har tale- og forslagsrett i 
saker som vedrører pensjonister, samt i den politiske debatten. Pensjonistobservatører med 
fullmakt fra avdelingen vedkommende tilhører, har også talerett i saker som vedkommende 
avdeling fremmer. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Mange pensjonister har erfaring og kompetanse som organisasjonen har nytte av og som det 
er viktig at kan komme fram i debattene på et landsmøte. Talerett i slike sammenhenger kan 
bidra til økt aktivitet og engasjement blandt disse medlemmene. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Pensjonistene er oppnevnt som observatører fra sin region og representerer regionen og 
ikke avdelingene. Forbundsstyret anser at den politiske dabatten også angår pensjonistene. 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 5 Landsmøtet 
§ 5.5 

 

Forslag nr.: 118 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Delegatfordelingen sendes avdelingene før 1.mars og frist for innsending av fullmakter er 
1.mai 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Viktig å presisere fullmaktsfrist for delegatvalg i god tid etter årsmøtene i avdelingene slik at 
man sikrer tid nok til å gjøre valgene etter vedtektene men samtidig tidlig nok for forbundet 
å få oversikt over delegatene. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Dette er gjeldende praksis, unødvendig å vedtektsfeste dette. Det er naturlig at 
forbundsstyret bestemmer dette fra Landsmøte til Landsmøte. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.1 

 

Forslag nr.: 12 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt punkt: Landsmøtet skal konstituere seg med valg av møteleder, referenter, tellekorps 
og protokollkomite. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er vanlig for et Landsmøte å konstituere seg selv, og å ha rammer for gjennomføringen. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt i § 6.1. Konstituering er en del av sakslisten 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.1 

 

Forslag nr.: 99 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forslag 1 Forbundets vedtekter, §6 Landsmøtets myndighetsområde, nytt pkt. Landsmøtet 
skal konstituere seg med valg av møteleder, referenter, tellekorps og protokollkomite.    
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er vanlig for et Landsmøte å konstituere seg selv, og å ha rammer for gjennomføringen. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt i § 6.1. Konstituering er en del av sakslisten. 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.1 

 

Forslag nr.: 182 
Fra avdeling: FLT - Avd. 009 Arendal 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forbundets vedtekter, §6 Landsmøtets myndighetsområde, nytt pkt.Landsmøtet skal 
konstituere seg med valg av møteleder, referenter, tellekorps og protokollkomite 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er vanlig for et Landsmøte å konstituere seg selv, og å ha rammer for gjennomføringen. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt i § 6.1. Konstituering er en del av saksliste 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.12 

 

Forslag nr.: 15 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Kontrollkomiteen skal ha samme honorar/godtgjørelse som andre utvalg.Eksisterende tekst 
 
12. vurdere og eventuelt regulere landsrådets og forbundsstyrets godtgjørelseForslag til ny 
tekst 
 
12. vurdere og eventuelt regulere kontrollkomiteens, landsrådets og forbundsstyrets 
godtgjørelse. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Kontrollkomiteen er valgt av Landsmøtet, og medlemmene i kontrollkomiteen bruker tid på 
å forberede seg og på å delta i møter, på lik linje med de som deltar for eksempel i 
Landsrådsmøter. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Intensjonen i forslaget ivaretas av forslag 7-93 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.12 

 

Forslag nr.: 93 
Fra avdeling: FLT - Avd. 073 FLT Statens Vegvesen 
 
 
Avdelingens forslag: 

vurdere og eventuelt regulere landsrådets, kontrollkomiteens og forbundsstyrets 
godtgjørelse 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Avdelingen mener at kontrollkomiteen skal få vurdert og eventuelt endret godtgjørelse på lik 
linje med Landsrådet og Forbundsstyret.  
Kontrollkomiteen er valgt av Landsmøtet, medlemmene i kontrollkomiteen bruker tid på 
oppgavene, må forberede seg og på å delta i møter, på lik linje med de som deltar for 
eksempel i Landsrådsmøter. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Begrunnelse 

Forslagstillers begrunnelse legges til grunn 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.2 

 

Forslag nr.: 183 
Fra avdeling: FLT - Avd. 009 Arendal 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forbundets vedtekter, §6 Landsmøtets myndighetsområde, nytt pkt (etter pkt 2?).De som 
velges til verv i forbundsledelsen, Leder, 1. og 2. nestleder, er ikke valgbar hvis 
vedkommende har fylt 65 år ved landsmøtets åpning.  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er vanlig at øvre aldersgrense for valgbarhet av forbundsledelsen er nedfelt i 
vedtektene.  
Det er en trend i dagens samfunnet at vi står lengre i arbeid. Aldersgrense på 65 år er 
tilsvarende det som blir fremmet på LO kongressen 2022. Det ansees som fornuftig å følge 
LO vedr. det som gjelder aldersgrense for valgbarhet. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt  
 
 
Begrunnelse 

Se forslag  7-193 fra Forbundsstyret om pensjonsalder for de politisk valgte 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.2 

 

Forslag nr.: 193 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt underpunkt om pensjonsalder for valgt politisk ledelse. Eksisterende punkt 2 vil deles i 2 
underpunkter. Dagens punkt 2 blir nytt underpunkt a.Nytt underpunkt b: Forbundets valgte 
ledelse kan velge å gå av med pensjon ved fylte 62 år og kan ikke inneha vervet lengre enn til 
den valgte fyller 70 år. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

Dette har tidligere vært regulert i et vedtak fra forbundsstyret, der den valgte kunne gå av 
med pensjon fra fylte 60 år. Etter dagens pensjonsordninger er ikke dette hensiktsmessig og 
viktig at dette reguleres i vedtektene. 

Ved en slik regulering følger en bestemmelsene i samfunnet og unngår en løsning med øvre 
grenser. Vil en velge å gå av ved frivillighet etter man er fylt 62 vil man og kunne ha en form 
for tilbud om et engasjement. Den tillitsvalgte vil da kunne stå til disposisjon for forbundet 
frem til man går av i tråd med forbundets pensjonsalder for de ansatte, en tariffestet 
aldersgrense på 70 år. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets råd 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.4 

 

Forslag nr.: 13 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Eksisterende tekstVelge kontrollkomite på tre medlemmer med personlige 
vararepresentanter. 
 
Leder i kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de samme regler som nevnt i 
punkt 2. Forslag til ny tekstVelge kontrollkomite på tre medlemmer samt vararepresentanter 
i nummerert rekkefølge. 
 
Leder i kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de samme regler som nevnt i 
punkt 2. 
 
Landsrådet kan foreta suppleringsvalg ved behov. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ordningen med personlige vararepresentanter er ikke hensiktsmessig. Hvis for eksempel 
både valgt medlem og personlig vararepresentant melder seg ut av forbundet, blir 
kontrollkomiteen amputert med hensyn til antall medlemmer.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-95 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.4 

 

Forslag nr.: 95 
Fra avdeling: FLT Statens Vegvesen Region Øst avdeling 073 
 
 
Avdelingens forslag: 

Velge kontrollkomite på tre medlemmer samt vararepresentanter i nummerert rekkefølge. 
Leder i kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de samme regler som nevnt i 
punkt 2. Landsrådet kan foreta suppleringsvalg ved behov. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ordninga med personlige vararepresentanter er ikke hensiktsmessig. Dersom for eksempel 
både fast medlem og personlig vararepresentant melder seg ut av forbundet, eller faller fra 
blir kontrollkomiteen amputert med tanke på antall medlemmer. Ved å gå bort fra personlig 
vara kan vi unngå suppleringsvalg i perioden.   
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Begrunnelse 

Forslagstillers begrunnelse legges til grunn 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.4 

 

Forslag nr.: 100 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forbundets vedtekter, §6 Landsmøtets myndighetsområde, pkt. 4 Eksisterende tekstVelge 
kontrollkomite på tre medlemmer med personlige vararepresentanter.Leder i 
kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de samme regler som nevnt i punkt 
2. Forslag til ny tekstVelge kontrollkomite på tre medlemmer samt vararepresentanter i 
nummerert rekkefølge. Leder i kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de 
samme regler som nevnt i punkt 2.Landsrådet kan foreta suppleringsvalg ved behov. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ordningen med personlige vararepresentanter er ikke hensiktsmessig. Hvis for eksempel 
både valgt medlem og personlig vararepresentant melder seg ut av forbundet, blir 
kontrollkomiteen amputert med hensyn til antall medlemmer. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-95 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.4 

 

Forslag nr.: 103 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Vedtaksprotokoll fra siste dag av landsmøtet skal godkjennes av protokollkomiteen før 
endelig godkjenning i forbundsstyret. Protokollkomiteens funksjonstid opphører etter at 
godkjenning er utført.  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Selv om Landsmøtet formelt er avsluttet, er det ikke hensiktsmessig at protokollen går 
direkte fra sekretærene til godkjenning i forbundsstyret. Protokollkomiteen har som 
hovedoppgave å sørge for at protokollen blir riktig, og har høyere fokus på detaljene når det 
gjelder resultatet av behandling av forslag, enn forbundsstyret. Det er flere eksempler på at 
tidligere vedtaksprotokoller har inneholdt feil. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 6-188 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
§ 6.4 

 

Forslag nr.: 184 
Fra avdeling: FLT - Avd. 009 Arendal 
 
 
Avdelingens forslag: 

Eksisterende tekstVelge kontrollkomite på tre medlemmer med personlige 
vararepresentanter. Leder i kontrollkomiteen skal velges med særskilt valg etter de samme 
regler som nevnt i punkt 2. Forslag til ny tekstVelge kontrollkomite på tre medlemmer samt 
vararepresentanter i nummerert rekkefølge.Leder i kontrollkomiteen skal velges med 
særskilt valg etter de samme regler som nevnt i punkt 2.Landsrådet kan foreta 
suppleringsvalg ved behov. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ordningen med personlige vararepresentanter er ikke hensiktsmessig. Hvis for eksempel 
både valgt medlem og personlig vararepresentant melder seg ut av forbundet, blir 
kontrollkomiteen amputert med hensyn til antall medlemmer.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-95 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
Ingress 

 

Forslag nr.: 94 
Fra avdeling: FLT - Avd. 073 FLT Statens Vegvesen 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt punkt i starten av paragrafen:Landsmøtet skal konstituere seg med valg av 
møteleder(e), referenter, tellekorps og protokollkomite.  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er vanlig at Landsmøtet konstituerer seg og har rammer for gjennomføringa. Det er også 
en praksis at dette blir gjort på FLTs landsmøter. Vi kan ikke se at dette er nedfelt i 
vedtektene og foreslår derfor nytt punkt, eller at det står i forbindelse med § 6.1 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt i § 6.1. Konstituering er en del av sakslisten 
 
 
Landsrådets anbefaling  
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 6 Landsmøtets myndighetsområde 
Ingress 

 

Forslag nr.: 106 
Fra avdeling: FLT - Avd. 073 FLT Statens Vegvesen 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt punktVedtaksprotokoll fra landsmøtets siste dag skal godkjennes av protokollkomiteen 
før endelig godkjenning i forbundsstyret. Protokollkomiteens funksjonstid opphører etter at 
godkjenning er utført. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Selv om Landsmøtet formelt er avsluttet, er det ikke hensiktsmessig at protokollen går 
direkte fra sekretærene til godkjenning i forbundsstyret.  
Protokollkomiteen har som hovedoppgave å sørge for at protokollen blir riktig. Trolig vil 
protokollkomiteen ha høyere fokus på detaljene når det gjelder resultatet av behandling av 
forslag, enn (nyvalgte) i forbundsstyret. 
 
Vi er usikre på om dette må inn som eget punkt i vedtektene, men det er viktig at 
Landsmøtet sikrer at protokollene er riktig ført, og at noen er ansvarlige for dette fram til 
forbundsstyret har godkjent de. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 6-188 
  
 
Landsrådets anbefaling   

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



32 
 

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 8 Landsråd 
§ 8.1 

 

Forslag nr.: 8 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Flytte §8 og §9 til §10 og §11 og vice versa 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er naturlig å ha samme rekkefølge som er satt i §4; Landsmøtet, Forbundsstyret og 
Landsrådet. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Begrunnelse 

Forslagstillers begrunnelse legges til grunn 
 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 8 Landsråd 
§ 8.1 

 

Forslag nr.: 89 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

De fem regionutvalgenes arbeidsutvalg på fire medlemmer utgør landsrådets 20 
representanter, i tilleg har FLT statens vegvesen en reprsentant i landsrådet. Forbundsstyrets 
11 faste medlemmer kan møte men er ikke en del av rådet 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

De kan ikke råd gi seg selv 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Landsrådets oppgaver innebærer også andre ting enn å gi råd, som for eksempel å utnevne 
valgkomite og å endre vedtekter hvis vedtektene ikke lar seg praktisere. Forbundsstyret har 
på eget initiativ unlatt å stemme i de saker der landsrådet skal gi råd til forbundsstyret, men 
vært til stede slik at de får med seg debattene.  
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 8 Landsråd 
§ 8.5 

 

Forslag nr.: 119 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

NYTT pkt. 6Representantene kan reise saker til / på møtene 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Landsrådet er en viktig ressurs. Oppgavene er å gi råd  i saker forelagt av forbundsstyret. 
Likevel viktig at representantene har mulighet til å reise saker og spørsmål til diskusjon. En 
god måte å utnytte ressursene vi har i FLT på og det er bred representasjon. Fint om ting 
kommer "nedenfra" også ikke bare fra toppen og ned... 
 
 
Innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-194 fra forbundsstyret  
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 9 Landsrådets myndighetsområde 
§ 9.7 

 

Forslag nr.: 194 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt punkt i § 9 landsrådets myndighetsområde«Regionenes arbeidsutvalg kan fremme 
forslag til forbundsstyret om å sette en gitt sak på landsrådets saksliste. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

Viser til forslag: 7-122. Avdeling 19 i Telemark sin begrunnelse er: Landsrådet er en viktig 
ressurs. Oppgavene er å gi råd  i saker forelagt av forbundsstyret. Likevel viktig at 
representantene har mulighet til å reise saker og spørsmål til diskusjon. En god måte å 
utnytte ressursene vi har i FLT på og det er bred representasjon. Fint om ting kommer 
"nedenfra" også ikke bare fra toppen og ned 

Vi legger avdeling 19 sin begrunnelse til grunn, med tillegg om at forslaget må innom 
forbundsstyret først slik at saken kan forberedes. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 9 Landsrådets myndighetsområde 
§ 9.5 

 

Forslag nr.: 121 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Rette ordet inn-stilling til innstilling 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 



37 
 

Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 9 Landsrådets myndighetsområde 
§ 9.6 

 

Forslag nr.: 1 
Fra avdeling: FLT - Avd. 092 Sarpsborg 
 
 
Avdelingens forslag: 

Velge valgkomite til forbundets landsmøte. Valget foretas 12 måneder, føre landsmøtet. 
Valget foretas blandt yrkesaktive medlemmer. Komiteen skal bestå av syv medlemmer, 
hvorav minst ett medlem fra forbundsstyret. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For at valg komiteen skal få tid til en grundig vurdering av kandidater, og være ferdig med 
sitt arbeid i god tid før landsmøtet. Dette for å unngå at komiteen jobber under møtet, de 
selv kan være delegater til. Og dermed ikke kan få representert sin avdeling på hele, eller 
deler av møtet. Noe som vil være spesielt svekkende, for avdelinger med få delegater. 
 
 
Innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

Forslaget har vært grundig behandlet i arbeidsgruppa som har vært nedsatt og utarbeidet 
forslag til nye vedtekter. Både Landsrådet og Forbundstsyret har i tidligere behandlinger 
avvist forslaget.  
 
Hvis valgkomiteen skal bestå av delegater kan ikke valgkomiteen nedsettes før delegatene er 
valgt. De velges ikke så tidlig som 12 måneder før. Det vil kreve ytterligere endringer i 
vedtektene 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 9 Landsrådets myndighetsområde 
§ 9.6 

 

Forslag nr.: 126 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Velge valgkommite til forbundets landsmøte 8 måneder før landsmøte. Foreslår å lage en ny 
paragraf § ValgkommiteValgkommiteen skal bestå av syv medlemmer hvor et medlem fra 
forbundsstyret. Alle regioner skal være representert i valgkommiteen. Valgkomiteen settes 
sammen uavhengig av landsmøtets representanter. Valgkomiteens innstilling gjøres 
tilgjengelig senest to måneder før landsmøte, og de foreslåtte kandidatene gis mulighet til å 
presentere seg. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vi mener det er viktig at prosessen med å finne kandidater til de sentrale vervene i 
forbundet starter så tidlig som mulig og at prosessen er så åpen som mulig. Endringene er 
ment å føre til at forbundets medlemmer i god tid før landsmøte blir gjort kjent med 
kandidatene og at disse kan føre en åpen og god valgkamp før landsmøte. Dette krever at 
valgkomiteen må velges på et tidspunkt før delegatene er kjent, men at det veies opp av en 
bedre prosess mot landsmøte, og at en kan trekke veksler på andre resurser en valgte 
delegater 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Forslaget har vært grundig behandlet i arbeidsgruppa som har vært nedsatt og utarbeidet 
forslag til nye vedtekter. Både Landsrådet og Forbundstsyret har i tidligere behandlinger 
avvist forslaget.  
 
Hvis valgkomiteen skal bestå av delegater kan ikke valgkomiteen nedsettes før delegatene er 
valgt. De velges ikke så tidlig som 8 måneder før. Det vil kreve ytterligere endringer i 
vedtektene 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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 Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 9 Landsrådets myndighetsområde 
§ 9.7 

 

Forslag nr.: 122 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

NYTT pkt. 8 Landsrådsrepresentantene kan melde inn saker som ønskes reist og diskutert 
med forbundets ledelse   
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Landsrådet er en viktig ressurs. Oppgavene er å gi råd i saker forelagt av forbundsstyret. 
Likevel viktig at representantene har mulighet til å reise saker og spørsmål til diskusjon. En 
god måte å utnytte ressursene vi har i FLT på og det er bred representasjon. Fint om ting 
kommer "nedenfra" også ikke bare fra toppen og ned... 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-194 fra forbundsstyret 
 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 10 Forbundsstyret 
§ 10.3 

 

Forslag nr.: 127 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til de saker som foreligger, det 
planlegges dog ikke færre en 9 pr.år  Møter kan gjennomføres fysisk, på digital plattform 
eller kombinert 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

I teorien kan det unnlates å avholde forbundsstyremøter. Viktig å planlegge møtene i 
årskalender ved årets start. Møter kan avlyses om det viser seg å ikke være grunnlag for 
gjennomføring.  
Pandemien har vist oss at det fint går an å ha møter på digitale plattformer, det er også 
kostnadsbesparende. Likevel er det i en del sammenhenger viktig å møtes fysisk men også 
være tilbud om å koble seg opp digitalt. Noen ganger er det ikke mulig å være borte hele 
dagen fra jobb, men man kan delta digitalt på hele eller deler av møtet likevel 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Forslaget åpner ikke for alternativer som ikke er mulige med dagens vedtekter. Tvert i mot 
legger det hindringer for møteformer som for eksempel en telefonkonferanse. 
 
Det å bestemme antall forbundsstyremøter ligger til forbundsstyrets myndighetsområde. 
Forbundsstyret er de som er best i stand til å vurdere behovet for møtehyppighet. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 10 Forbundsstyret 
§ 10.6 

 

Forslag nr.: 128 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg til eksisterende tekst. protokoller gjøres også tilgjengelig for avdelingene   
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Protokollene må kunne være tilgjengelig for avdelingsnivå  
 
 
Innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt ihht dagens praksis 

  
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 10 Forbundsstyret 
§ 10.6 

 

Forslag nr.: 129 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Protokoller fra forbundsstyrets møter gjøres tilgjengelig for medlemmene ved innlogging på 
nettsiden. Forbundsstyret får også protokollen lagt i dokumenthåndteringsprogram.             " 
Protokollens innhold…." osv består 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Viktig at alle interesserte medlemmer får tilgang til innholdet i protokollene. Saker av 
sensitiv karakter kan unntas fra publisering 
 
 
Innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt ihht dagens praksis 
 
 Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.15 

 

Forslag nr.: 134 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Pkt. 16 NY utrede konsekvenser av landsmøteforslag før innstilling eller etter fullmakt fra 
landsmøte 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Vi må få kontroll på evt konsekvenser av landsmøteforslag - særlig med tanke på 
økonomiske konsekvenser. Dette for å unngå det som skjedde med FLT's APP 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Ivaretas av nytt forslag fra forbundsstyret, 7-195 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.15 

 

Forslag nr.: 195 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

2 nye punkter inn: 

11.16 Utrede konsekvenser (økonomiske, organisatoriske og politiske) av de forslag som skal 
behandles. 

11.17 I de tilfeller hvor konsekvensene av et vedtak gjort på Landsmøte går vesentlig ut over 
de forutsetningene som lå til grunn for vedtaket skal forbundsstyret be landrådet om 
fullmakt til å stanse eller endre prosjektet 

 
Avdelingens begrunnelse: 

På bakgrunn av avdeling 19 i Telemark sitt forslag 7-134 om at man må opprette kontroll 
over konsekvenser av vedtak foreslås 2 nye punkter inn.  

For å gi landsmøtedelegatene best mulig vilkår til å debattere forslagene på landsmøtet må 
administrasjonen og forbundsstyret så langt det er mulig begrunne sine innstillinger og 
skaffe til veie et faktagrunnlag som ligger til grunn for behandlingen.  

Vi ser også at noen landsmøtevedtak får konsekvenser som en ikke klarte å forutse under 
behandlingen, her formaliseres derfor en mulighet for forbundsstyret og landsrådet til 
sammen å kunne «trekke i nødbremsen» der det er nødvendig. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.3 

 

Forslag nr.: 131 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Beslutte regionenes og avdelingenes geografiske område 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det kan være grunner til at man ønsker å endre en avdelings geografiske område 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Begrunnelse 

Forslagstillers begrunnelse legges til grunn 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.5 

 

Forslag nr.: 130 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Riktig henvisning er §14.3 forbundets forvaltning 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

korrektur på henvisning 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.5 

 

Forslag nr.: 132 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

… i samsvar med §14 (står §13 nå) 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Rette til riktig referanse 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i forslag 7-130 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.7 

 

Forslag nr.: 133 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

påse at medlemmene og avdelingene følger de retningslinjer og vedtekter som er trukket 
opp for forbundets virksomhet. Ved avvik iverksette tiltak. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ønsker å styrke forbundsstyrets myndighetsområde i forholdet til avdelingene 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde 
§ 11.9 

 

Forslag nr.: 159 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg under punkt 9 eller som nytt punkt.Forslag til landsmøte med økonomiske 
konsekvenser for forbundet, skal praktiske og økonomiske konsekvenser utredes før 
eventuell igangsetting 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

For å sikre oss mot en ny økonomisk belastning som APP fadesen ble. må det lages enten 
regler for utredelse i forkant og eller muligheter for å stoppe igangsetting 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
  
 
Begrunnelse 

Ivaretatt av nytt forslag fra forbundsstyret, 7-195 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 12 Kontrollkomiteen 
§ 12.6 

 

Forslag nr.: 98 
Fra avdeling: FLT - Avd. 073 FLT Statens Vegvesen 
 
 
Avdelingens forslag: 

Nytt punkt: Møtegodtgjørelse, diett, tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter i anledning 
kontrollkomiteens arbeid betales av forbundet etter samme satser som for 
forbundsstyremøtene. Møtegodtgjørelsens størrelse fastsettes av landsmøtet. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Kontrollkomiteen er valgt på Landsmøte og må kunne følge samme satser som for 
forbundsstyret og landsrådet. Kontrollkomiteen bør sette opp årlig møteplan internt for 
komiteen og møter med forbundsleder/administrasjon.    
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt av forslag 7-93 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 13 Regionorganisasjonen 
§ 12.1 

 

Forslag nr.: 76 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Alternativt forslag til ny paragraf FLT organiseres fylkesvis i henhold til LO's 
organisasjonsstruktur.FormålFylkesutvalget skal være et planleggende og koordinerende 
organ for avdelingene i regionen, og en møteplass for tillitsvalgte i fylket. Fylkesutvalget skal 
bestå av to representanter fra hver avdeling i fylket.Fylkesutvalget velger årlig et 
arbeidsutvalg bestående av to representanter og to vararepresentanter som møter dersom 
de faste representantene har fofall.Fylkesutvalget velger to representanter som møter i 
Landsrådet .Valget foretas fortrinnsvis blant avdelingsledere og nestledere i fylket. Valget 
foretas innen 30. april og skal meeddeles forbundet. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

LO's organisasjonsstruktur er vel etablert og godt fungerende. Vi mener at FLT's medlemmer 
vil få en bedre og tettere mulighet til deltakelse i aktiviteter knyttet til LO og de andre LO 
forbundene 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
Begrunnelse 

I og med at det foreslås nedsatt et utvalg som i landsmøteperioden skal gå gjennom FLTs 
organisasjon mener vi det er naturlig at dette forslaget inngår i det arbeidet. Forslaget slik 
det er skrevet vil ha konsekvenser for flere andre paragrafer. 
 
Hvis fylkesnivået skal erstatte dagens regionnivå vil dette ha konsekvenser for landsrådets 
sammensetting. Det er også veldig varierende hvor mange avdelinger vi har i et fylke. 
Rogaland har kun en avdeling mens Trøndelag har seks.  
 
Viser til forslag 6-190 – Fremtidens FLT 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 13 Regionorganisasjonen 
§ 12.1 

 

Forslag nr.: 170 
Fra avdeling: FLT - Avd. 017 Trondheim 
 
 
Avdelingens forslag: 

 § 13 Regionorganisasjon 
1 Forbundet er delt inn i fem regioner: Nord, Midt, Vest, Sør og Øst . 
2 Regionene består av de til enhver tid aktive og godkjente avdelingene i den 

geografiske region.   
3 Regionutvalg og årsmøte. Forbundet kaller inn og holder årsmøte innen 30 april i 

hver region. Avdelingene kan stille med inntil to styrerepresentanter hver. Det velges 
fire representanter og fire vararepresentanter disse utgjør regionutvalget. De fire 
valgte representantene møter i Landsrådet.Regionutvalget konstituerer seg selv, der 
leder, nestleder og sekretær velges samt konstituering av vararepresentanter. Det 
avholdes minst tre møter i perioden som er ett år. 

4 Oppgaver Regionutvalgets primæroppgave er å planlegge og arrangere kurs og 
opplæring av tillitsvalgte og medlemmer i regionen i tråd med forbundets gjeldende 
retningslinjer kurs. Utvalget skal vektlegge avdelingenes og medlemmenes behov ved 
utforming av kurstilbud. Koordinere organisasjonsbygging i regionen og arrangere 
regionkonferanser. Det er forbundsstyret som beslutter regionens geografiske 
område   

 
Avdelingens begrunnelse: 

Begrunnelse: Det er i dette fora vi skal rekruttere inn til Landsråd og forbundsstyre derfor er 
det viktig at regionutvalget har relevante arbeidsoppgaver og ansvar. Disse vil være best 
rustet til å avdekke regions behov for skolering og aktivitet. Da alle regioner er forskjellige 
både i avdelinger, bransjer og medlemsmasse. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Ivaretatt i nytt forslag fra forbundsstyret, 6-190 Fremtidens FLT 

 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 13 Regionorganisasjonen 
§ 12.3 

 

Forslag nr.: 75 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg til § 13.pkt 3 Regionutvalgets ansvars- og arbeidsoppgaver: Regionutvalget ledes av 
regionrådgiveren Regionutvalget er ansvarlig for å koordinere kurs- og konferanseaktiviteten 
i regionenRegionutvalget møtes minst 3 ganger årlig  
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det oppleves at det i dag er dårlig definert hvilke oppgaver regionutvalget har. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
 
Begrunnelse 

Forbundsstyret mener det er uheldig å sette en ansatt til å lede et formelt organ i forbundet. 
Regionutvalget er arbeidsutvalget i regionen og må bestå av – og ledes av – tillitvalgte fra 
avdelingene. At regionrådgiver er en ressurs for regionutvalget, men kan ikke være en del av 
utvalget. 
 
Når det gjelder regionsutvalgets oppgaver vises det til forslag fra Forbundsstyret, 6-190 
Fremtidens FLT 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 13 Regionorganisasjonen 
§ 12.3 

 

Forslag nr.: 179 
Fra avdeling: FLT - Avd. 014 i Hordaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Retningslinjene til Regionrådet og utførelse, må beskrives og etableres i vedtekter. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

I dag finnes det ikke retningslinjer for hvordan regionrådet skal fungere. Regions rådgiver har 
heller ikke silingsfunksjon i rådet. Dette må avklares og etableres. 
Det må også fremgå hvordan denne gruppen skal samhandle sine oppgaver eks. hvem og 
hvordan kalle inn til samling/korrespondanse. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  
 
 
Begrunnelse 

Regionrådet har et mandat i vedtektene, det skal være et planleggende og koordinerende 
organ for avdelingene. Årsmøtet skal velge et arbeidsutvalg i regionen og det vil være 
naturlig at dette arbeidsutvalget har ansvar for å drifte regionrådet mellom årsmøtene.  
 
Økonomi og oppgaver må komme fra avdelingene. Hvis avdelingene i en region velger å 
legge oppgaver til regionrådet for å løse de i fellesskap der har de i dag muligheten til det, 
men må da også sende med de ressursene som er nødvendige. 
 
Regionrådgiverne er ansatt i forbundet. Stillingsbeskrivelser og funksjonsbeskrivelser for 
ansatte hører ikke hjemme i forbundets vedtekter. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 14 Forbundets forvaltning 
§ 14.2 

 

Forslag nr.: 97 
Fra avdeling: FLT - Avd. 073 FLT Statens Vegvesen 
 
 
Avdelingens forslag: 

Lederen skal påse at forbundets virksomhet er i samsvar med landsmøtets, landsrådets og 
forbundsstyrets vedtak. Lederen skal på grunnlag av de vedtak som blir gjort på Landsmøtet, 
etablere en oversikt som viser vedtakene. Oversikten oppdateres fortløpende gjennom 
landsmøteperioden med hensyn til fremdrift og status for vedtakene. Oversikten skal være 
tilgjengelig for forbundsstyret, landsrådet og kontrollkomiteen. Vedkommende er ansvarlig 
for forbundets administrasjon 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Kontrollkomiteens oppgave er å følge opp at administrasjonen gjennomfører blant annet 
landsmøtevedtak, oppgaven betinger gode rutiner og system. En oversikt, elektronisk, over 
alle landsmøtevedtak, fremdrift og status vil gjøre det enklere for både forbundsstyret, 
landsrådet og kontrollkomiteen til å følgje med på gjennomføring av vedtakene. Årlig 
oppdatering blir for sjeldent, og vil gjøre det utfordrende blant annet for kontrollkomiteen å 
følgje opp progresjon i gjennomføring av landsmøtevedtak. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Intensjonen i forslaget ivaretas av forslag 6-14 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 23 Kontingent 
§ 23.1.e 

 

Forslag nr.: 198 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

D-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer og eksisterende medlemmer som faller inn 
under § 25 pkt.4. Disse betaler kontingent fastsatt av forbundsstyret i tillegg til 
forsikringspremie. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

Korrigering av henvisning til § 25. 

Det er også lagt inn en fullmakt til forbundsstyret til å fastsette en eventuell kontingent for 
denne gruppen. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 24 Kontingentens innbetaling 
§ 24.2 

 

Forslag nr.: 9 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Beholde strøket underpunkt 4 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Manglende betaling kan bero på så mangt, også misforståelser, så et medlem som er villig å 
gjøre opp for seg ønsker vi å beholde. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Dagens underpunkt 4 er med en streg fortolkning til hinder for at et strøket medlem kan 
kommet tilbake hvis det er over en måned siden det ble strøket. Forbundet har ikke 
praktisert bestemmelsen så strengt og vi støtter avdelingens intensjon og begrunnelse, men 
mener dette best oppnås ved å fjerne underpunkt 4. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 25 Fritak og reduksjon av kontingent/forsikringspremie 
§ 25.3 

 

Forslag nr.: 160 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

<p>Stryke andre setning: &lt;med untak av sykepenger eller permitering&gt;</p> 
Stryke andre setning: «med untak av sykepenger eller permitering» 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Hele ideen med D kontingent er å gi medlemmer med redusert inntekt en hjelp til å beholde 
medlemskapet, med tanken om at det er enklere å beholde medlemmet en å få det tilbake, 
og så lenge forbundet får dekket faktiske utgifter de har på medlemskapet er det vinn vinn,  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke  
 
 
Begrunnelse 

Sykepenger er det samme som lønn og skal ikke gi grunnlag for redusert kontingent. 
Permittering må gi grunnlag for reduksjon. Se nytt forslag fra forbundsstyret, 7-197 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 25 Fritak og reduksjon av kontingent/forsikringspremie 
§ 25.3 

 

Forslag nr.: 197 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

3. Medlemmer som mottar 100 % ytelse fra NAV, med unntak av sykepenger eller 
arbeidsledighet (arbeidsavklaring, permitterte, etc.) betaler C-kontingent til forbundet og 
avdelingskontigent til avdelingen. Reduksjon innvilges kun dersom dokumentasjon på 
forholdet er sendt inn til forbundet. For at reduksjonen skal ha tilbakevirkende kraft, må 
dokumentasjonen være forbundet i hende senest tre måneder etter at vedtaket er gjort. 

4. Medlemmer som er 100 % arbeidsledige betaler D-kontingent til forbundet, i tillegg til 
forsikringspremie. 

5. Medlemmer som er helt uten lønn/ytelse, ved 1. gangs verneplikt / siviltjeneste, FN-
tjeneste, fredskorpsarbeid og eventuelt andre hjelpetiltak i utlandet innvilges 
kontingentfritak. Kontingentfritaket innvilges på bakgrunn av skriftlig bekreftelse. For at 
kontingentfritaket skal ha tilbakevirkende kraft, må bekreftelsen være forbundet i hende 
senest tre måneder etter at vedtaket er gjort. Medlemmer som er innvilget kontingentfritak 
betaler kun forsikringspremie til forbundet 

 
Avdelingens begrunnelse: 

Forbundsstyrets forslag til nye vedtekter innebærer på dette punktet en innstramming i 
mulighetene for kontingentreduksjon for medlemmer som er 100 % permittert. Dette var 
ikke intensjonen i endringsforslaget. Det fremmes derfor et nytt forslag hvor dagens 
bestemmelser om C-kontingent består, men hvor det legges inn ett nytt punkt 4 om D-
kontingent til medlemmer som er 100 % arbeidsledige. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 29 Etablering, sammenslåing, oppløsning og navneendring av avdelinger 
§ 29.3 

 

Forslag nr.: 135 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

«sammen-slåing» rettes til sammenslåing. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Forbundets vedtekter 
§ 32 
§ 32 

 

Forslag nr.: 161 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Endre til riktig dato 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Påminnelse  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 1 Oppgaver 
§ 1.3 

 

Forslag nr.: 77 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Ny tekst : ...å ivareta medlemmenes interesser. ( På arbeidsplassen fjernes) 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Arbeidsplassens aktiviteter for medlemmene er bedriftsgruppens ansvar 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

FLT er en arbeidtstakerorganisasjon og en av våre viktigste oppgaver er å ivareta 
meldemmenes interesser på arbeidsplassen. Dette henger sammen med § 1.4. 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 1 Oppgaver 
§ 1.3 

 

Forslag nr.: 136 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

ordet vareta => ivareta 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 1 Oppgaver 
§ 1.4 

 

Forslag nr.: 137 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

å bistå til => å bistå med                           
Siste avsnitt som begynner med «medvirke til…» gir ingen mening. Bør enten strykes eller 
omformuleres. Eller presiseres i pkt.10 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask – og klargjøre mening 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Essensen i bestemmelsen er at avdelingen har et ansvar for å bistå medlemmene med å 
organisere seg, enten i en bedriftsgruppe/klubb eller i en FLT-gruppe på studiestedet. 
Bistanden kan være både å verve nok medlemmer til at vi kan danne en gruppe og det rent 
praktiske rundt å kalle inn til og lede «stiftelsesmøtet».  
 
Hensikten er at disse gruppene så skal være det nærmeste organisasjonsleddet til 
medlemmene.  
 
Punkt 10 i denne paragrafen gir avdelingene oppgaven å informere de «oppvoksende 
generasjoner» om arbeidslivets organisasjoner, vår rolle i samfunnet og hvorfor organisering 
er viktig for Norge. 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling om å ikke tiltre forslaget, men her er det 2 
forslag i 1 og for å ivareta avdelingens forslag om endring fra å bistå til => å bistå med 
foreslår Landsrådet at det opprettes et nytt forslag, se forslag 7-213. Det nye forslaget er 
ikke behandlet i Landsrådet. 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7 Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

 Normalvedtekter for avdelinger 
 § 1 Oppgaver 
 § 1.4 
 
Forslag nr.: 213 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

«å bistå til» endres til «å bistå med» 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Språkvask. 
 
Dette er en oppdeling av forslag 137 fra avd 19 i Telemark slik at enkeltdelene i forslaget kan 
behandles hver for seg. 
 
Forbundsstyrets Innstilling 

Forslaget tiltres  
 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet foreslo at forbundsstyret opprettet et nytt forslag for å ivareta endringen fra å 
bistå til => å bistå med i forslag 7-137. 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 1 Oppgaver 
§ 1.6 

 

Forslag nr.: 78 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Pkt 6 fjerne i sin helhet 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Avdelingen har ingen mulighet eller myndighet til å forvalte forbundets økonomi 
 
 
Innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Ved en større streik må vi ha muligheten til å kunne få hjelp fra avdelingene til å ha kontakt 
med medlemmene – for eksempel med å hente inn kontonummer til streikestøtte. Denne 
muligheten er vedtektsfestet i denne bestemmelsen. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 3 Medlemskontingent 
§ 3.1 

 

Forslag nr.: 10 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Forslag til ny tekst til underpunkt 1: Avdelingen fastsetter selv ved årsmøtevedtak sin 
avdelingskontingent utover landsmøtets fastsatte minimumskontingent for avdelinger. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Spesifisering av hvordan avdelingen fastsetter avdelingskontingenten. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 4 Årsmøte og medlemsmøter 
§ 4.12 

 

Forslag nr.: 139 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

NYTT pkt.13Ved ekstraordinære grunner kan avdelingen søke forbundet om utsettelse av 
årsmøte. Antatt tidsrom for gjennomføring av årsmøte oppgis i søknaden.  Godkjenning av 
utsettelse medfører at krav og følger av ikke å ha avholdt årsmøte innenfor fristen settes på 
vent. Ny søknad sendes om planen for årsmøte ikke kan gjennomføres 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ref pandemien. Mange opplevde at det ikke gikk å få gjennomført til ordinær tid eller 
planlagt tid 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Forbundsstyret ønsker ikke å vedtektsfeste en mulighet for å utsette årsmøter. Definisjonen 
av hva som er ekstraordinære grunner er i beste fall uklar og vil kunne skape problemer å 
tolke.  
 
Pandemien har lært oss at det er mer enn en måte å gjennomføre et møte. De digitale 
plattformene har nok kommet for å bli.  
 
Forbundsstyret ser derfor ikke behovet for denne endringen i vedtektene. 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 4 Årsmøte og medlemsmøter 
§ 4.2 

 

Forslag nr.: 11 
Fra avdeling: FLT - Avd. 022 i Rogaland 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tekst til nytt underpunkt 2: Alle yrkesaktive medlemmer (A, B, C og D kontingent) er 
stemmeberettiget ved avdelingens årsmøte. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Det er kun yrkesaktive medlemmer som kan velges til styreverv og det er da naturlig at kun 
yrkesaktive er stemmeberettigede. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Medlemsdemokratiet må settes først – er du  medlem så er du medlem og skal kunne være 
med å bestemme. 
 
 
Landsrådets anbefaling   

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 4 Årsmøte og medlemsmøter 
§ 4.2 

 

Forslag nr.: 138 
Fra avdeling: FLT - Avd. 019 I Telemark 
 
 
Avdelingens forslag: 

Tillegg etter studentkontakt:   Alle styremedlemmene som velges må være yrkesaktive 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Presisering 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Det er allerede vedtektsfestet i § 3.3 at det er yrkesaktive medlemmer som kan ha tillitsverv. 
Vedtektene gjør i dag to unntak;  Normalvedtektene for avdelinger § 4.8 gir leder av 
pensjonistgruppa mulighet til å tiltre avdelingsstyret og (ny) § 4.9 gir tilsvarende rett til leder 
av studentgruppa. 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 4 Årsmøte og medlemsmøter 
§ 4.5 

 

Forslag nr.: 4 
Fra avdeling: FLT - Avd. 037 Kristiansand og Omegn 
 
 
Avdelingens forslag: 

Årsmøtet velger to revisorer til å føre kontroll med avdelingens regnskap og at regnskapet er 
i samsvar med gjeldende regler. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Mange tillitsvalgte bruker mye av sin fritid til avdelingens aktiviteter som medfører 
merutgifter. For at merutgifter som utbetales skal være i samsvar med gjeldende regelverk 
har revisor plikt til å kontrollere alle utgifter. Avdeling 37 anbefaler Forbundet til å utarbeide 
retningslinjer for revisorer.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke, intensjonen i forslaget er ivaretatt 
 
Begrunnelse 

Er ivaretatt. Revisorene er valgt til å føre kontroll. Utarbeidelse av retningslinjer for revisorer 
er under arbeid. 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 4 Årsmøte og medlemsmøter 
§ 4.6 

 

Forslag nr.: 79 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Punkt 4.6 fjernes i sin helhet. 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Ingen er tjent med å påtvinge medlemmer verv de ikke er motverte til å påta seg 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

FLT er en organisasjon for medlemmer der hele ideen er at medlemmer hjelper medlemmer. 
Tillitsvalgtapparatet avhenger av dette.  
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 5 Styret 
§ 5.1 

 

Forslag nr.: 80 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Avdelingens styre skal bestå av minst fem, høyst ni yrkesaktive medlemmer. Fjern teksten 
"med minst tre vararepresentanter" 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

I hht utfordringer det kan være å få nok tilllitsavlgte 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Ser utfordringen i at vedtektene krever mange tillitsvalgte, det gjelder ikke bare 
varerepresentanter. Viser til nytt forslag fra Forbundsstyret, 7-196 
 
 
Landsrådets anbefaling 
Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Normalvedtekter for avdelinger 
§ 5 Styret 
§ 5.1 

 

Forslag nr.: 196 
Fra avdeling: Forbundsstyret 
 
 
Avdelingens forslag: 

Avdelingens styre skal bestå av minst tre, høyst ni yrkesaktive medlemmer. Det skal også 
velges minst tre varamedlemmer, disse velges i numerisk rekkefølge. 

 
Avdelingens begrunnelse: 

Viser til forslag 7-80 fra avdeling 40 – Kristiansund. Det kan være utfordrende å få på plass 
nok valgte for å oppfylle bestemmelsene i vedtektene. Ved å senke antallet minst 5 til minst 
3, vil et styre med 3 medlemmer være fullstendig. Det må dog velges minst 3 
vararepresentanter. 

 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 

 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Vedtekter for bedriftsgrupper (mal) 
Ingress 2 
Ingress 

 

Forslag nr.: 162 
Fra avdeling: FLT - Avd. 043 Sandefjord 
 
 
Avdelingens forslag: 

Endre tekst i hedding til: Vedtekter for bedriftsgrupper 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Slik det står i dag er det mye unødvendig tekst, og det skaper unødvendige diskusjoner på 
bedriftene. Fordi det står <mal> er det enkelte medlemmer som tror de kan velge og følge 
de og heller lage sine egne. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres 
 
 
Landsrådets anbefaling  

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 
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Innkomne forslag til Landsmøtet 2022 
 
Sak 7. Forslag til endringer i forbundets vedtekter 

Vedtekter for bedriftsgrupper (mal) 
§ 8 Medlemmenes plikter 
§ 8.7 

 

Forslag nr.: 81 
Fra avdeling: FLT - Avd. 040 Kristiansund N. 
 
 
Avdelingens forslag: 

Arbeide for å skape et solidarisk lønnsnivå på bedriften. ( Resten av puntet slettes) 
 
 
Avdelingens begrunnelse: 

Bestemmelser i GDPR gir ingen mulighet til å kreve personlig informasjon  
 
Forbundsstyrets innstilling 

Forslaget tiltres ikke 
 
 
Begrunnelse 

Medlemmer gir ved inngåelse av medlemskap tillatelse til dette.  Det er helt nødvendig for å 
skape et solidarisk lønnsnivå på bedriften at tillitsvalgte får innsyn i lønnsopplysninger. 
 
 
Landsrådets anbefaling 

Landsrådet anbefaler forbundsstyrets innstilling 


