
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulering av kontingent for 2023 

 

I henhold til FLTs vedtekter § 6 Landsmøtets myndighetsområde pkt. 9 skal landsmøtet fastsette 

forbundets kontingent og avdelingens minimumskontingent.  

Landsmøtene i 2005, 2009 og 2013 vedtok ingen endring i kontingenten for påfølgende år. 

Under punkt 5 Egen organisasjon fattet landsmøtet i 2017 et vedtak med 10 punkter. Pkt. 4. i 

vedtaket var at Forbundskontingenten økes ekstraordinært med kr 10,00 pr. måned. 

 

Vedtektenes § 21 Kontingent, pkt. 4 Regulering av kontingent og forsikringspremie sier at 

når Statistisk Sentralbyrås lønnsstatistikk – gjennomsnittstall for industrien – viser endringer 

opp eller ned, kan beløpsgrenser og kontingenten reguleres hvert år pr. 1. januar. 

 

Frem til inneværende landsmøteperiode har kontingenten blitt regulert tilsvarende 

endringen i industriarbeiderlønn. Etter landsmøtet i 2017 har det vært et ønske om å ikke 

øke kontingenten mer enn absolutt nødvendig for å holde prisen på medlemskapet på et 

konkurransedyktig nivå, derfor har kontingenten i 2019, 2021 og 2022 blitt regulert med 

lavere beløp enn økningen i gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.  

 

FLTs kontingentpremie har fra januar 2010 til 2022 økt med 31,6 %. Til sammenligning har 

konsumprisindeksen økt med 38,2 % fra 1. januar 2010 til september 2022.  

 

Selv om det tidligere har vært tradisjon for å ikke regulere forbundets kontingent året etter 

landsmøtet mener forbundsstyret det av flere årsaker er viktig å regulere 

forbundskontingenten fra 01.01.2023. Forbundet har de siste årene ikke regulert 

forbundskontingenten like mye som gjennomsnittlig industriarbeiderlønn har økt. Dersom vi 

ikke øker kontingenten fra 01.01.2023 vil forskjellen mellom lønnsveksten og forbundets 

inntektsgrunnlag øke. Videre har vi den siste tiden opplevd en sterk prisvekst. På bakgrunn 

av dette anser vi det nødvendig å øke kontingenten for å kunne opprettholde det samme 

gode tilbudet til våre medlemmer.  



 

 

 

 

 

 

 

 
Tabellen viser endring i gjennomsnittlig industriarbeiderlønn sammenlignet med vedtatt økning i FLTs 

kontingentpremie for perioden 2010 – 2022.  

 

 

Forbundsstyret innstiller på følgende vedtak: 

Forbundskontingenten økes med 3 % fra 01.01.2023 

År

Endring 

gjennomsnittlig 

industriarbeiderlønn

Vedtatt økning i 

kontingentpremien
Kommentar

2010 4,84 % 0,00 % Landsmøte 2009 vedtok ingen regulering

2011 4,70 % 4,50 %

2012 2,84 % 2,80 %

2013 5,44 % 5,00 %

2014 5,45 % 0,00 % Landsmøte 2013 vedtok ingen regulering

2015 1,52 % 1,50 %

2016 2,04 % 2,00 %

2017 3,73 % 3,73 %

2018 3,19 % Kr 10
Landsmøte 2017 vedtok en ekstrordinæ regulering 

på kr. 10,-, dette tilsvarer en økning på 2,4 %

2019 2,70 % 2,38 %

2020 3,10 % 3,10 %

2021 3,10 % 1,50 %

2022 3,40 % 2,50 %


