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Året 2016 begynte som 2015 sluttet med nedbemanning, først og 
fremst innenfor oljeservice og offshore næringen. Krisen 
innenfor oljeindustrien har medført kutt av totalt ca 20.000 
stillinger innenfor denne næringen i Rogaland. Avdelingen har i 
året som gikk vært involvert i en rekke drøftingsmøter på 
bedrifter der det ikke har vært lokale tillitsvalgte eller der de 
tillitsvalgte ikke har hatt den nødvendige kompetansen til å stille 
opp i slike møter. I noen tilfeller har avdelingen også deltatt i 
forhandlingsmøter der også en representant fra forbundet sentralt 
har deltatt. De aller fleste sakene har funnet sin løsning utenfor 
rettsapparatet, men to saker havnet i tingretten. FLT tapte disse 
sakene, men det ser ut til at disse kan bli anket inn for lagmanns-
retten. Avdelingen har i de sakene vi har vært involvert i, stilt 
opp og gjort så godt vi har kunnet for å støtte medlemmene i en 
vanskelig situasjon. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle 
lokale tillitsvalgte for den fantastiske jobben dere gjør ute på 
bedriftene der dere er tillitsvalgt. 

I 2016 fikk vi også resultatet av at regjeringen vedtok å konkur-
ranseutsette attføringstiltakene som NAV tidligere har kjøpt fra 
forhåndsgodkjente leverandører. Resultatet er at mange av Vekst 
og Attføringsbedriftene mistet tiltak til kommersielle aktører og 
måtte si opp egne ansatte. De kommersielle som har vunnet 
anbudene har ingen lokal tilknytning, og de opererer med et 
fåtall egne ansatte og leier inn ”enkeltmannsforetak” for å utføre 
jobbene. Ingen seriøse aktører med egne ansatte har mulighet til 
å konkurrere med slike aktører. Hva dette vil bety for personer 
som var på tiltakene er det for tidlig å konkludere med, men vi er 
redd dette vil forringe tilbudene på sikt.

2016 var året der prosjekt 6.6. som ble vedtatt på landsmøtet i 
2013 ble iverksatt. Region Sør – vest ble valgt ut som den 
regionen der det skulle satses på rekruttering av nye medlemmer. 
Forbundet sentralt ansatte en person, Brikt-Terje Skipanes, som 
skulle ha rekruttering som fokus. Med bakgrunn i hvordan 
situasjonen for næringslivet har vært i denne regionen, så har 
ikke dette gitt de resultatene, i form av mange flere medlemmer, 
som vi håpet på. Spørsmålet vi kan stille oss er hvordan situa-
sjonen ville vært uten denne ressursen. Det som er sikkert er at 
Brikt-Terje har gjort forbundet mye mer synlig enn det som de 
tillitsvalgte i avdelingen hadde hatt mulighet til å gjøre. Vi tror 
dette vil gi resultater på lengre sikt.

Tariffoppgjøret 2016 ble gjennomført som forbundsvist 
oppgjør. For de aller fleste avtalene til FLT endte 
dette med kr. 0 i tillegg. Alle FLTs avtaler, med 
unntak av to avtaler med arbeidsgiver-
foreningen Spekter, ble godkjent uten 
mekling. To av FLTs avtaler med Spekter 
gikk til mekling.

Avdeling 22 i Rogaland hadde 2471 
medlemmer pr. 31.12.2016. Avdelingen 
har hatt 201 utmeldinger og 152 innmel-
dinger i 2016. Målet vi hadde satt oss for 
nye medlemmer var 250 nye og at vi fikk 
færre utmeldinger enn innmeldinger, dette 
greide vi ikke. Avdelingen har ikke hatt 
anledning til å gjøre en skikkelig analyse over 
hvorfor medlemmer melder seg ut, men vi har grunn 
til å anta at dette i de fleste tilfellene skyldes at medlemmer 
blir oppsagt, og derfor velger å melde seg ut for å spare penger. 
Forbundet sentralt har heller ikke gjort noen analyse over 
hvorfor medlemmer velger å avslutte sitt medlemskap i et 
fantastisk flott forbund. 

Tradisjonen tro støttet avdelingen TV- aksjonen med kr. 5.000, 
og oppfordret andre FLT avdelinger til å gjøre det samme. De 
innsamlede midlene fra TV-aksjonen 2016 gikk til Røde Kors 
sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, 
Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. 
Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til 
Norge. Forbundet sentralt var også med og støttet innsamlings-
aksjonen med kr. 50.000.

2016 har vært et aktivt år med mange utford ringer. Verving og 
medlemspleie har vært viktig for avdel ingen, og med hjelp fra 
mange dyktige tillitsvalgte rundt i fylket har vi fått til mye bra. 
Særlig viktig har det vært å kunne stille opp for de mange 
medlemmene som har opplevd permitteringer og oppsigelser i 
2016. Dette vil derfor fortsatt være viktige oppgaver for avdelin-
gen i 2017 og vi håper vi kan bruke mer tid på rekruttering. Vi 
har et ønske om at arbeidsmarkedet i fylket vil endre seg og at 
bedriftene igjen øker aktivitet og bemanning. 

Helge Stølen Reiestad, leder, avdeling 22 i Rogaland
Helge S
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WEB OG MEDIA I AVDELINGEN 
Satsning
Avdelingen har som mål å holde sine medlemmer oppdatert og 
informert om kurstilbud, møter, aksjoner og endringer via våre 
ulike kanaler. Den viktigste informasjonen distribueres for det 
meste via e-post fra leder i avdelingen. I 2016 valgte vi å 
videreføre satsningen på egen Facebook-side. Avdelingen fant 
det også nødvendig å drifte egen webside, da de lokale avde-
lingssidene ble fjernet fra Forbundets nettsider. 

Innhold
Vi bruker hovedsakelig vår Facebook-side til å poste aktuelt 
stoff. I tillegg bruker vi Facebook til å gjøre lesere/følgere 
oppmerksom på at vi igjen har lagt ut ny og viktig informasjon 
på vår nettside. Nettsiden inneholder mer varig og nyttig 
informasjon om avdelingen. Den skal kunne være et oppslagsted 

for våre medlemmer. Informasjon om kurs, konferanser og møter 
legges på nettsiden.

Statistikk
Vi har per i dag ca. 350 følgere på Facebook-siden og jevn 
trafikk på vår nettside.

Lenker til våre sider
Facebook: https://www.facebook.com/FLTavd22
Nettside: http://www.flt22.org

Med vennlig hilsen
Erik Melsom og Odd Jostein Bondhus

Webredaksjonen

Jubilanter 2016

Sven Egil Omdal, foredragsholder 
på avdelingskonferansen 2016

Anne Tysdal Egaas på standHelge Stølen Reiestad på stand
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Følgende personer vil bli tildelt forbundets hederstegn
for oppnådd 25, 40, og 50 års medlemskap i 2016

FORBUNDETS HEDERSTEGN i 2016

25-års nålen 
Sigurd Arve Frøland

Torfinn Audstein Fre Gilje

Bent Nilsen

Knut Reiakvam

Kjell Sigve Skivik

Nils Magne Olsen

John Sverre Bergsholm

Hans Kristian Svendsen

Jan Grande

Rolv Dagfinn Larsen

Erkki Ylitalo

Eldrid G Grøssareid

Johnny Olaf Olafsen

Line Kommedal

Kari Kristine Undal Pettersen

Espen Rune Bergsaker

Rune Golf

Gunvor Bøgh Hafsø

Svein Lima

Atle Engevik

Peder Malmin

Hans Martin Brunvand

Gunnar Søyland

John Asle Jensen

Jan Helge Havsø

Kjetil Vierdal

Rune Dolmen

Gunvor Boganes

Malene O Evje

Thor Wilhelm Evje

Henni Liland

Sjur Førli

Frode Evje

Trygve Heradstveit

Einar Leiros

Anne-Grete Norløff

–––––––––––––––––––

40-års nål
og diplom

Oddvar Johnsen

Per Waldeland

Lars Roar Hagland

Stein Brattelid

Geir Larsen

Idar A Helgeland

Sigve Arvid Olsen

Nils Fuglestein

Terje Braadland

Steinar Winum

Torfinn Skjæveland

Halvar Henning Seglem

Jan G Iversen

Reidar Mong

Hans Steinar Torgersen

Kåre Liknes

Arild Myklebust

–––––––––––––––––––

50-års gaven
Reier R Grødem

Egil Joa

Harald Østensen

Thor Rohde

Max Konrad Hesselmann

Rolf Inge Anda

Martin Dyrseth

Hans H Breistrand

Jon Hansen

Torfinn Edland

Arnulf C Johnsen

Tormod Haarstad



6      ÅRSBERETNING 2016

AVDELING 22 i ROGALAND

UTDRAG FRA MARKEDSPLAN 2016

Markedsmål: 

Langsiktig målsetting: Den langsiktige målsettingen er å øke engasjementet blant tillitsvalgte og medlemmer

Kortsiktige målsettinger: Resultat: 
- Rekruttere 200 nye medlemmer  - 137 nye medlemmer 
- Rekruttere 50 studentmedlemmer - 10 nye studentmedlemmer
- Beholde og ivareta medlemmene - Se medlemspleie og møteplan for møter, kurs og konferanser
- Tydeligere profilering av FLT - Se bruk av informasjonsteknologi og sosiale medier, samt plan for profilering
- Tettere kontakt med bedriftskontakter/-grupper - Se rekrutteringsplan bedrifter og medlemspleie
- Bedrifts- og skolebesøk - Se besøksplan skoler og bedrifter 
- Gjennomføre ett kurs og ni konferanser - Alle planlagte kurs og konferanser er gjennomført
- Gjennomføre studentarrangement - Avdelingen deltok på stand under fadderuka på UiS og studentverving på HSH
- Rekruttere ingeniører og sivilingeniører  - Ikke gjennomført

BESØKSPLAN – SKOLER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

- Søke om midler til  
studentverving

- Profilere FLT

- Verve nye student medlemmer

- Informasjon og rekruttering, 
synlig-gjøring av FLT

- Oppfølging av skolebesøk
- Pleie studentmedlemmer

- Januar/juni

- April
- April

- August
- August

- September

- Flere studentmedlemmer

- Kunnskap om FLT blant studenter

- Flere medlemmer

- Stavanger Offshore 
 Tekniske Skole
- Haugesund Maritime tekniske 

fagskole

- Det ble ikke tid til å besøke klassene  
ved SOTS i år

- Hotellhøyskolen ved UiS
- Universitetet i Stavanger - Anne Tysdal Egaas stod på stand  

15. – 18.august, hver dag fra kl. 14:00  
til kl. 18:00 

- Høyskolen Stord Haugesund - Anne Tysdal Egaas var torsdag 6. oktober på student-
verving på HSH i Haugesund, sammen med LO-Rogaland. 
Det satses på å ha informasjons-stand en gang i måneden 
her. Avdelingen får informasjon om alle planlagte 
skolebesøk som LO-Rogaland arrangerer

BRUK AV INFORMASJONSTEKNOLOGI OG SOSIALE MEDIER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

1. Etablere plan for publisering 
på Facebook og nettsider

2. Vurdere ny nettløsning for 
avdelingen

3. Ad hoc saker

- Nå ut med informasjon om FLT 
til flere

- Januar

- Februar

- Kontinu erlig

- Mer informasjon til allmenheten

- Skape oppmerksomhet  
og engasjement

- Publiseringsplan ble etablert og fulgt opp
- Mål for besøk på Facebooksiden var 500 i løpet av 2016, 

oppnådd 351
- Det er utarbeidet multimediaplakat
- Styremedlemmer har hatt ansvar for å ta bilder og skrive 

litt når de deltar på arrangementer, og det er publisert 
innlegg fra Norturas konsernkonferanse, fra dags-
konferansen for tillitsvalgte, fra MOTO-kurs i 
kompetansekartlegging og fra kvinne konferansen

- Avdelingen har etablert ny nettside,  
adresse: www.flt.22org

- Nettsiden er blitt bra, og det er etablert plan for å holde 
siden oppdatert

- Det er fortløpende publisert aktuelle innlegg på nettside 
og Facebook

REKRUTTERINGSPLAN BEDRIFTER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

- Bedriftsbesøk i Rogaland - Kontakt med tillits valgte og 
medlemmer

- Verving, opplysning og 
informasjon

- Oppfølging av bedriftsbesøk
- Rekruttering og medlems pleie

- Flere fornøyde medlemmer, 
forbedret kontakt, nye 
medlemmer

- Hjelp for tillitsvalgte, større 
engasjement

Utført bedriftsbesøk hos:
- Haugaland HMS (SOS International) har potensial for 

flere medlemmer, dette er spilt inn til organisasjons-
arbeideren

- Vekst og attføringsbedrifter i 
Rogaland

- Rysteg
- Uninor
- Uni-K
- Solstein
- Aski

- Prosjekt 6.6 - 77 bedrifter i Rogaland har fått besøk
- 14 av bedriftene var via kontakt fra avd. 22

PLAN FOR PROFILERING
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

Profilering, eget vervemateriell
- Kalender A4 2017
- Veggkalender 2017
- Bedriftstilpassede foldere
- Ny fane
- FLT-flagg

- Synliggjøring, profilering - Når søknaden 
er godkjent

- Synliggjøring,  
informasjon

- Små kalendere er innkjøpt
- Veggkalendere er innkjøpt
- Liste over stillinger i aktuell bedrift er utarbeidet
- Kjøpes ikke, har to fra før
- FLT-flagg er innkjøpt
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MEDLEMSPLEIE
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

- Utarbeide skjema for 
medlemsoppfølging

- Standardisere kartlegging av 
behov

- Januar - Kjenne medlemmenes behov, for 
bedre å kunne tilrettelegge for 
dem

- Skjema er utarbeidet 

- Kartlegge nye medlemmer uten 
bedriftsgruppe

- Ringes personlig (fadderordn-
ing)

- Beholde som medlem - Etter tre 
måneder

- Minimere medlemsavgang
- Fornøyde medlemmer
- Bevisstgjøring om hva 

medlemskapet innebærer

- Kartlegging foretatt

- Bjørn Nedreaas, Bjørn Romsbotn, Helge Stølen Reiestad 
og Anne Tysdal Egaas har ringt og følgt opp nye 
medlemmer

- Pleie eksisterende enkelt-
medlemmer uten bedrifts-
gruppe

- Beholde som medlem - Februar
- August

- Minimere medlemsavgang
- Fornøyde medlemmer
- Bygge bedriftsgrupper
- Bevisstgjøring om hva 

medlemskapet innebærer

- Pleier medlemmer ved å delta på § 15.1- og 17.3-møter
- Anne har skrevet e-post til kvinnelige medlemmer i 

Dalane og invitert dem hjem på kaffe. Dette for å 
promotere FLT. Av 68 inviterte svarte 40 % og fire møtte 
opp 

- Mange av enkeltmedlemmene er ikke interessert i å 
etablere bedriftsgruppe

- Medlemmer som er alene på bedriften er ofte bevisste 
medlemmer som tar kontakt ved behov

- Viktig at avdelingen holder oppe servicenivået og stiller 
opp ved behov

- Stimulere bedriftsgrupper - Økt aktivitet
- Mindre frafall av medlemmer
- Økt rekruttering

- Februar
- August

- Fornøyde medlemmer
- Mindre medlemsavgang
- Bevisstgjøring om hva 

medlemskapet innebærer

- Satse på oppfølging av unge kvinner, under 40 år
- Terskelen for å ta kontakt er mye lavere hos medlemmer 

der avdelingen har tatt kontakt, eller der medlemmene har 
truffet styremedlemmer på avdelingskonferansen

- Ta kontakt med bedrifter der det er en del medlemmer, i 
den hensikt å få en kontakt person. Begynne med de som 
har flest medlemmer.

- Sende kalender - September - Ble ikke sendt ut pr. post, bare på e-post
- Julehilsen - Desember - Julehilsen ble lagt ut på Facebook og nettside
- Fadderordning konferanser - Under 

avdelings-
konferansen

- Ta vare på de som kommer alene fra en bedrift

PLAN FOR MØTER, KURS OG KONFERANSER
Tiltak Hensikt Når Forventet effekt Status pr. 31.12.2016

- Konsernkonferanse Nortura - Informere om utviklingen 
innen konsernet, informasjon 
om LO-favør, nytt fra forb.

- 5. – 6. februar - Engasjerte og fornøyde 
medlemmer

- Medlemsvekst

- 36 deltakere

- Konsernkonferanse Aker - 11. mars - Informasjon - 10 deltakere
- Avdelingskonferanse/årsmøte - Profilere avdelingen - 11. – 13. mars - Engasjerte og fornøyde 

medlemmer
- Medlemsvekst

- 105 deltakere

- Lønnskonferanse - Opplæring i bruk av 
overenskomster i lønns-
forhandlinger, protokoll, 
forhandlingsteknikk, lønnskrav

- 8. – 9. april 
Haugesund

- Økt kunnskap om lønnsforhan-
dlinger i henhold til forbundets 
overenskomster

- 25 deltakere

- Videreføre regionsamarbeid 
(14)

- Samarbeid om kurs og 
ressurser

- Samarbeid om ressurser

- 15. – 17. april - Godt skolerte medlemmer
- Verve studentmedlemmer

- 15 deltakere

- Dagskonferanse tillitsvalgte 
«Hvordan takle rollen som 
tillitsvalgt i og etter 
nedbemanningsprosesser»

- Kunnskap om fremgangsmåten 
ved nedbemanninger

- Kunnskap om hvordan ivareta 
medlemmer og seg selv ved 
nedbemanninger

- 8. september - Tillitsvalgte med økt kunnskap om 
regler ved nedbemanning

- Tillitsvalgte som er bedre på å 
takle følelsesmessige belastninger 
som følge av nedbemanninger

- 18 deltakere

- Konsernkonferanse tillitsvalgte 
i Nortura

- Skolere tillitsvalgte - 14. – 17. 
september

- Godt skolerte tillitsvalgte -  8 deltakere

- Styrekonferanse - Utvikling av avdelingen
- Utarbeide markedsplan 
2017

- 23. – 26. 
september

- Bedre på å beholde eksisterende 
medlemmer, samt rekruttere nye
- Styrke samarbeidet i styret

-  12 deltakere

- MoTo-kurs i 
 kompetansekartlegging

- Kunnskap om kom-
petansekartlegging som 
metode, utarbeidelse av CV

- 07. – 09. 
oktober

- Godt skolerte medlemmer -  6 deltakere, alle fra FLT

- Regionskonferanse (22) - Organisasjonsutvikling - 04. – 06. 
november 

- Engasjerte tillitsvalgte - 21 deltakere

- Attføringskonferanse - 10. – 11. 
november

- Godt skolerte medlemmer - Overtas av forbundet, flyttes til 2017

- Kvinnekonferanse - Bevisstgjøre medlemmer og 
potensielle medlemmer

- 24. november - Rekruttere medlemmer - 19 deltakere

- Tillitsvalgtsamlinger - Utvikle tillitsvalgte i 
bedriftsgruppene

- Vår
- Høst

- Utveksle erfaringer
- Knytte kontakter med andre 

bedriftsgrupper
- Kartlegge besøksbehov
- Lokale behov

- Møte avholdt i komitéen i nordfylket
- Det ble ringt rundt til bedriftskontakter

- Samlinger/møter for oppsagte/
permitterte

 - Informasjon - Ved behov - Invitere de som har søkt om støtte ved permittering,
dette gjelder 38 medlemmer. Ikke gjennomført

Visjon: For en Lettere og Tryggere hverdag!

Målsettinger: FLT skal være et naturlig førstevalg for våre målgrupper.
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MØTEVIRKSOMHET
Styre- og arbeidsutvalgsmøter
Avdelingen har avholdt ni styremøter, mens arbeidsutvalget i perioden 
har hatt 13 møter. 
De fleste AU-møtene har vært avholdt på Skype. Hovedsakene for styret 
har vært utarbeidelse og oppfølging av markedsplan, rekruttering, med-
lemspleie, oppfølging av økonomi, oppfølging av prosjekt 6.6 (rekrutte-
ring og profilering i Sørvestregionen), samt løpende saker. Mange med-
lemmer tar kontakt med avdelingen for hjelp og støtte. Leder, nestleder 
og andre medlemmer av styret har deltatt i mange møter. Møtene har 
dreid seg om, hjelp i drøftingsmøter, oppsigelsesmøter og vedrørende 
ulike andre medlemssaker. AU har hatt eget møte med prosjektleder for 
6.6 og prosjektarbeider/rådgiver angående prosjektets forventninger til 
avdelingen.

ÅRSMØTE OG JUBILANTFEST
Årsmøte
Avdelingen avholdt årsmøte på Sola Strand Hotel den 12. mars. Årsmøtet 
ble avholdt i tilknytning til avdelingskonferansen, og det møtte 50 med-
lemmer. Årsmøtet vedtok to forslag, som begge gjelder for årsmøteperi-
oden: 1) Avdelingen yter en engangsstøtte på kr. 1000 til 100 % permit-
terte medlemmer. 2) Videreføre ordningen med at avdelingen kan betale 
tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende en 20 %-stilling.

Jubilantfest
Avdelingen hadde totalt 55 jubilanter, og av disse deltok 13 personer på 
jubilantfesten som ble avholdt på Sola Strand Hotel. Det var åtte 25-års-
jubilanter, to 40-årsjubilanter og tre 50-årsjubilanter til stede. Til sammen 
var det 131 feststemte personer på festen. Det ble servert tre retters fest-
meny i gode lokaler, og det var taler og hilsener til jubilantene. Arnstein 
Aasestrand, 2. nestleder i forbundet, bisto ved utdelingen av forbundets 
hederstegn og blomster fra avdelingen. Etter middagen var det dans og 
god stemning til langt på natt.

1. MAI
Avdelingsstyret deltok i 1. maitog i Stavanger, og styret stilte opp med 
avdelingens fane, røde jakker og FLT-sydvester, noe som bidro til at FLT 
viste godt igjen i demonstrasjonstoget. Toget gikk fra Folkets Hus til 
 Byparken, hvor det var festmøte. Det var ungdomsappell ved Øyvind 
Stålesen Åfløy og internasjonal appell ved Rami Trjman, mens årets 
 hovedtale var ved Mette Nord, leder i Fagforbundet. Deltakere på 1. mai-
markeringen var Helge Stølen Reiestad, Jorunn Egeland, Inger Elise Kol-
stø, Erik Melsom, Hanne Kjersti Knutsen, Wenke Heien, Helga Skjeie, 
Bjørn Romsbotn, Anne Tysdal Egaas, Odd Jostein Bondhus, Petter 
 Gabrielsen og Torstein Engevik.

MØTER OG KURS I REGI AV FORBUNDET
Forbundsstyremøter
Bjørn Nedreaas og Helge Stølen Reiestad har deltatt på forbundsstyre-
møter, styrekonferanse i forbundet, båttur og Landsrådsmøter. De deltok 
også på Addiscofest i januar og utdeling av FLTs utdanningspris.

Tariffråd 
Forbundet har etablert tariffråd for Arbeidslederavtalen, Teknisk funksjo-
næravtalen inkl. attføringsbedriftene, ASVL-avtalen og Arbeidslederav-
talen innenfor hotell og restaurant. Mona Hommeland Monsen er avde-
lingens representant i tariffrådet for ASVL. Tariffrådene avholder 
jevnlige møter.

Tariff-forhandlinger
Helga Skjeie deltok i de sentrale forhandlingene med NHO, om revisjon 
av overenskomsten for Tekniske Funksjonærer, i tiden 25. – 26. mai.

KURS OG KONFERANSER I AVDELINGENS REGI
Avdelingen har i løpet av 2016 avholdt ni konferanser og ett kurs.

Konsernkonferanse Nortura
FLT-bedriftsgruppen i Nortura avholdt sin tradisjonsrike konferanse på 
Clarion Hotel Air på Sola i tiden 5. – 6. februar. Konferansen var åpen for 
alle FLT-medlemmer i Nortura, og det deltok 36 medlemmer på arrange-
mentet. Konferansen tok for seg pensjonsordninger og forsikringer i Nor-
tura, ledelse og motivasjon, nullskade-visjon i Nortura, informasjon om 
NOVA, samt nyheter innenfor LOfavør. Arnstein Aasestrand, 2. nestleder 
i forbundet, var veileder og fortalte kort om nytt fra forbundet. 

Konsernkonferanse Aker Solutions 
Fredag 11. mars ble det avholdt konsernkonferanse for FLT-tillitsvalgte i 
Aker Solutions, på Sola Strand Hotel. Konferansen hadde ti deltakere, og 
disse kom fra Moss, Egersund, Stavanger, Bergen og Kristiansund. Vei-
leder var Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet, og hovedtema var 
bedriftsgrupper og samarbeid i større konsern. Konferansedeltakerne fra 
Aker Solutions deltok også på avdelingskonferansen 11. – 13. mars. 

Avdelingskonferanse
Avdelingskonferansen for 2016 ble avholdt 11. – 13. mars på Sola Strand 
Hotel. Konferansen var åpen for alle yrkesaktive medlemmer og hadde 
105 deltakere. Konferansen ble åpnet fredag med presentasjon av FLTs 
nye nettsider ved Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet. På lør-
dagen var Thor Brekkeflat først ut med temaet «Ingen er bare det du ser». 
Etterpå fulgte to interessante foredrag om hvordan usikre arbeidsforhold 
skaper usikre liv og harde tider - det nye arbeidslivet i Europa, av hen-
holdsvis Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen. Det var også et interes-
sant foredrag av Eirin Sund fra Arbeiderpartiet som snakket om den poli-
tiske situasjonen med spesiell vekt på sysselsetting i Rogaland og 
hvordan håndtere flyktningestrømmen til Europa og Norge. På slutten av 
konferansen var det et foredrag om «Se med ørene og lytt med magen», 
informasjon om nyheter innen LOfavør, og orientering om fremdrift for 
prosjekt 6.6, som omhandler rekruttering og organisasjonsbygging. Årets 
faglige quiz, som ble arrangert på Solastranden, ble en iskald fornøyelse!

Lønnskonferanse
Avdelingens årlige lønnskonferanse ble avholdt på Scandic Haugesund i 
tiden 8. – 9. april. Konferansen er populær og samlet 25 ivrige deltakere. 
Veileder fra forbundet var Marius Træland, og han underviste i blant 
 annet hovedoppgjør, mellomoppgjør, lønnspolitikk, individuell lønns-
differensiering, de fire kriterier og mye mer på en lettfattelig måte. Kon-
feransen opplevdes som nyttig og det var god anledning til å stille spørs-
mål til veileder og til å diskutere med andre konferansedeltakere. 

Dagskonferanse for tillitsvalgte
Den 8. september ble det arrangert en dagskonferanse for tillitsvalgte og 
andre interesserte, fra kl. 10.00 til 15.00. Konferansen hadde tittelen 
«Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter nedbemanningsproses-
ser». Cecilie Haram, jurist i forbundets arbeidslivsavdeling, orienterte 
om de viktigste kjørereglene i en omstillingsprosess. Cecilie Byholt 
 Endresen fra Bjørnson Organisasjonspsykologene snakket om hvordan 
tillitsvalgte kan takle rollen når det stormer som verst. Det var mulighet 
for å dele tanker, erfaringer og dilemmaer man hadde vært oppe i. 
 Konferansen hadde 18 svært fornøyde deltakere, og det planlegges en 
oppfølgingskonferanse i 2017.

Konsernkonferanse for tillitsvalgte i Nortura
FLT-bedriftsgruppen i Nortura avholdt konferanse for styret i bedrifts-
gruppen i tiden 14. – 17. september. Åtte engasjerte medlemmer fra Eger-
sund i sør til Trondheim i nord deltok på konferansen, som ble avholdt i 
Krakow, Polen. Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet, var med 
som veileder på temaene arbeidsfordeling i en bedriftsgruppe, informa-
sjon om forbundets prinsipprogram, etablering av egen handlingsplan, og 

MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 2016
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hvordan gi god informasjon til medlemmene. Forberedelse, gjennom-
føring og evaluering av forhandlinger, samt krav til forhandlingsproto-
koll var også et viktig tema.

Styrekonferanse
Årets styrekonferanse ble avholdt i Katowice, Polen i tiden 1. – 4. 23. – 
26. september. Fra forbundet deltok 1. nestleder Ulf Madsen som vei-
leder. Hovedtema på konferansen var Arbeidsmiljølovens og Hoved-
avtalens regler ved større nedbemanninger, det humane aspektet ved 
oppsigelser, føring av protokoller, samt forbundets forventninger til 
 avdelingen med hensyn til § 17.3-møter. Deltakere på konferansen var 
Helge Stølen Reiestad, Bjørn Nedreaas, Jorunn Egeland, Helga Skjeie, 
Wenke Heien, Erik Melsom, Inger Elise Kolstø, Bjørn Romsbotn, Anne 
Tysdal Egaas, Svein Arve Log, Odd Jostein Bondhus og Petter Gabriel-
sen.

Regionskonferanse
Avdelingen arrangerte regionskonferanse på Scandic Stavanger Airport i 
tiden 4. – 6. november. Konferansen hadde 21 deltakere fordelt på av-
delingene Bergen, i Rogaland og Sunnhordland. Tema på konferansen 
var bruk og erfaringer med sosiale medier, status rekruttering, samt plan 
for regionsamarbeid og plan for kurs og konferanser for 1. halvår 2017. 
Brikt-Terje Skipanes orienterte om status for prosjekt 6.6. Arnstein Aase-
strand, 2. nestleder i forbundet, var veileder. Fra avdelingsstyret deltok 
Helge Reiestad, Bjørn Nedreaas, Helga Skjeie, Wenke Heien, Bjørn 
Romsbotn, Inger Elise Kolstø, Erik Melsom, Odd Jostein Bondhus, 
 Jorunn Egeland. 

Kvinnekonferanse 
Torsdag 24. november fra kl. 17.00 til 21.00 ble det avholdt en kvinne-
konferanse for FLT- damer fra Rogaland og Dalane især, på Grand Hotel 
i Egersund. Inspirator Trond Ullenes gav deltakerne på konferansen en 
personlig inspirasjon, og leder Helge Stølen Reiestad bidro med påfyll av 
informasjon fra avdeling 22. Konferansen hadde 19 deltakere og var med 
på å styrke medlemsnettverket. Veileder fra forbundet var Frode Janborg. 

MoTo-kurs i kompetansekartlegging
FLT avdeling 22 i Rogaland avholdt kurset kompetansekartlegging i 
samarbeid med AOF Sandnes og Jæren, i tiden 7. – 9. oktober. Kurset ble 
avholdt på Quality Airport Hotel, Stavanger og hadde seks deltakere - 
alle fra FLT. Kurset omhandlet blant annet situasjonen i bedrift og bran-
sje, behov for kompetanse, kompetansekartlegging som metode, kompe-
tanseplan i bedriften, verktøy for kompetansekartlegging og utarbeidelse 
av CV. Konferansedeltakerne var godt fornøyde med utbyttet fra kurset.

KURS OG KONFERANSER I REGI AV ANDRE
Regionskonferanse Sør-Vestlandet 
Vårens regionskonferanse ble arrangert av avdeling 14 Bergen, i tiden 
15. – 17. april. Konferansen ble avholdt på Scandic Maritim Hotel i Hau-
gesund og Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet, var veileder for 
konferansen, i tillegg deltok Camilla Hanses Nygaard den ene dagen. 
Konferansen hadde 15 deltakere, og hovedtema var rekruttering i regi-
onen og i avdelingene, informasjon om prosjekt 6.6, samarbeid i regi-
onen og plan for kurs og konferanser i 2. halvår 2016. Det var også infor-
masjon fra forbundet. På lørdagskvelden ble det arrangert tur med rib-båt, 
der deltakerne fikk masse vind i håret, samtidig som de fikk oppleve 
Haugalandet fra sjøsiden. Fra avdeling 22 deltok, Bjørn Nedreaas,  Wenke 
Heien, Jorunn Egeland, Helga Skjeie og Anne Tysdal Egaas.

Egersundkonferansen 2016
Egersund kommune arrangerte Mulighetskonferanse for næring og poli-
tikk i Egersund Arena den 1. november kl. 09.00 til 14.30. Wenke Heien 
deltok på konferansen.

MØTER I LO – SAMMENHENG
LOfavørkomitéen i Rogaland
Helga Skjeie sitter som representant for FLT i LOfavørkomitéen i Roga-
land. Hun har deltatt på jevnlige styremøter i komitéen. Det har vært 

jobbet mye med Sparebank1 i forhold til kriterier for å få arbeidsledig-
hetsforsikring.

LO i Stavanger og Omegn
Årsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt årsmøte 27. april på Folkets Hus i 
Stavanger. FLT var representert ved Hanne Kjersti Knutsen, Helga Skjeie 
og Jorunn Egeland.

Representantskapsmøte
LO i Stavanger og Omegn avholdt representantskapsmøte den 4. april, 
for å behandle forslag til hovedparoler og program til 1. mai 2016. Hanne 
Kjersti Knutsen og Jorunn Egeland representerte FLT. FLT avdeling 22 
hadde sendt inn forslag på parolene «Arbeid til alle er fremdeles jobb nr. 
1» og «Omstillingsmidler NÅ».

Møte med Jonas Gahr Støre
Mandag 25. januar ble det avholdt møte på Folkets Hus i Stavanger i 
forbindelse med Jonas Gahr Støres Rogalandsbesøk. Støre ønsket inn-
spill fra permitterte og tillitsvalgte i bedrifter som var berørt av ned-
bemanninger og oppsigelser. Helga Skjeie deltok på møtet.
 
Frokostmøte Folkets Hus
Petter Gabrielsen har deltatt på møter arrangert av Folkets Hus. 

Julemiddag SR-Bank
Sparebank1 SR-Bank inviterte onsdag 30. november tillitsvalgte i LO, til 
sin årlige sammenkomst med god mat og drikke og sosialt samvær i 
 bankens lokaler i Bjergsted. På programmet stod blant annet orientering 
om markedssituasjonen for banken, samt framtidsutsikter for 2017.
Helge Stølen Reiestad, Helga Skjeie og Jorunn Egeland deltok.

Familie- og likestillingspolitisk utvalg i Rogaland
Familie- og likestillingspolitisk utvalg i Rogaland avholdt utvalgsmøte i 
8. mars-komitéen 25. januar, for å planlegge en dagskonferanse for med-
lemmer og tillitsvalgte på Folkets Hus i Stavanger i forbindelse med mar-
kering av 8. mars. Hanne Kjersti Knutsen deltok på møtet og på marke-
ringen. Den 19. september avholdt LOs familie- og likestillingspolitiske 
utvalg i Rogaland planleggingsmøte for markering av 25. november som 
er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Hanne 
Kjersti Knutsen deltok på dette møtet og på arrangementet som tok sted 
på Arneageren den 25. november.

LO Jæren
LO Jæren avholdt årsmøte den 22. april. Helge Stølen Reiestad, Svein 
Arve Log og Nina Klausen representerte FLT. 

LO i Sandnes og Gjesdal
LO i Sandnes og Gjesdal avholdt årsmøte den 5. april. FLTs represen-
tanter var forhindret fra å delta i møtet. 

LO i Dalane 
LO i Dalane avholdt årsmøte torsdag 18. april i Landbrukssenteret Hel-
leland. Aud Sissel Birkeland, Anne Tysdal Egaas og Monika Tengesdal 
representerte FLT på årsmøtet, i tillegg til Wenke Heien som sitter i 
 styret. Wenke Heien har i tillegg deltatt på styremøter, representantskaps-
møter og styrekonferanse for LO i Dalane, samt en samling for tillits-
valgte i Dalane torsdag 3. mars. Tema for kvelden var konsekvenser av 
ny arbeidsmiljølov, og møtet var et samarbeid mellom LO, UNIO og YS. 
Aud Sissel Birkeland var en av initiativtakerne til «Ut på tur med LO i 
Dalane», som i løpet av våren og sommeren arrangerte fire fine utflukter.

LO i Nord Rogaland 
LO i Nord Rogaland avholdt årsmøte mandag 18. april. Inger Elise 
 Kolstø og Bjørn Nedreaas representerte FLT. Inger Elise Kolstø har også 
deltatt på et representantskapsmøte.

forts. neste side
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Året 2016 har vært et aktivt år for seniorklubben.
Vi har hatt mange aktuelle innledere på møtene og vi forsøkte å 
løse store oppgaver underveis. Temamøtene skulle handle om de 
eldre og hvordan vi kan leve bedre i et samfunn som er i stadig 
utvikling og endring.
 
Det har vært innledere på tema som:
• Vurderinger etter kommunevalget i 2015
• Historier fra NRK gjennom mange år
• Eldrerådets arbeid i Stavanger
• Pensjonistforbundets arbeid
• Ryfastprosjektet
• Kommunesammenslåingen

Det ble i 2016, i tillegg til årsmøtet, avholdt seks medlemsmøter, 
fire styremøter, en sommertematur og en juletematur. 
Sommertematuren gikk i år til Hølland Gård på Ogna hvor det 
ble omvisning i hele gartneriet, etterpå dro vi videre til Sirevåg 
Konferansesenter for en buffé.
Juletematuren gikk i år til Kverneland Fabrikker og julebuffé i 
Westernbyen.

Tirsdag 12. januar, vurderinger av Kommunevalget i 2015.
Innleder var organisasjonssekretær i AP, Daniel Haug Nystad.
Han sa at det var en hard valgkamp som også endte med at AP 
dessverre kom i opposisjon i Stavanger. Olje og Gassindustrien 
sliter og det er viktig for oss å få startet nye prosjekter, se på mer 
bygging av offentlige bygg, veier og tunellanlegg. Dette for å 
holde ledigheten nede. De ledige må få videreutdanne seg og vi 
må legge forholdene til rette her. Vi ønsker å øke skoleandelen 
og vi ønsker også at det blir to inntak i året i barnehagene.

Onsdag 10. februar, årsmøte.
Etter årsmøtet informerte leder Petter Gabrielsen om forsikrin-
gene vi har som medlemmer i FLT.

Onsdag 9. mars, historier fra NRK gjennom mange år.
Innleder her var John Skien og han har arbeidet som journalist i 
NRK i 46 år.
Skien snakket om flere gode historier fra denne perioden.

Onsdag 13. april, eldrerådet i Stavanger.
Innleder var Rolf Marthon Amundsen som er leder i Eldrerådet. 
Han fortalte om rådet og deres vedtekter. 

Onsdag 6. mai, sommertematur til Hølland Gård på Ogna.

Vi fikk en grundig omvisning i hele gartneriet, og det spesielle 
her var at alle planter var veldig kraftige og ble drevet frem i 
egne drivhus, og så flyttet når de var klare for salg, eller sendt til 
gartnerier i hele Rogaland. Det ble storhandel på mange av oss. 
Fra Ogna dro vi videre til Sirevåg Konferansesenter hvor det 
ventet nydelig buffé. Fantastiske lokaliteter.

Onsdag 14. september, pensjonistforbundets arbeid.
Innleder her var Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen.
Han dro gjennom forbundets handlingsprogram og etterlyste mer 
aktive eldre medlemmer. Vi er i dag ca. 220 000 medlemmer, 
fordelt på 820 lokale foreninger. Han var også inne på den 
underreguleringen som er vedtatt, hvor de eldre vil få mindre i 
fremtiden. Det er også underlig at vi eldre ikke skal ha forhand-
lingsrett.

Tirsdag 12. oktober, Ryfastprosjektet.
Innleder her skulle vært Øyvind Ellingsen som arbeider på 
Ryfastprosjektet, men de fikk gjennomslag på Eiganes-tunnelen, 
slik at han ikke fikk tid til oss. Det ble referert fra feiringen av 
eldredagen hvor bl.a. Bengt Røymstad ble valgt til årets pensjo-
nist for sitt lange og frivillige engasjement på Øyane Sykehjem.

Onsdag 9. november, kommunesammenslåingen.
Innleder her var Tom M. Hetland. Reformen er et viktig prosjekt 
for regjeringen, og hensikten er at vi skal få større og mer 
robuste kommuner som skal kunne ta påta seg flere oppgaver. 
Han kom også inn på hvilke metoder som skulle benyttes. 
Frivillighet eller tvang? Fremtiden vil uansett kreve et mer 
robust fagmiljø. Vi vil få kommuner som er mer selvstendige og 
som blir et mer føyelig verktøy for staten.

Onsdag 14. desember, temajuletur til Kverneland Fabrikker.
Vi fikk en omvisning i hele produksjonen. Her lages plogene i 
størrelser fra to til femten doble skjær. Bedriften har 450 ansatte 
og har japanske eiere. Mye av tilvirkningen skjer ved hjelp av 
roboter. Selve monteringen utføres fortsatt av operatører. 
Plogene leveres til de fleste land.
Tematuren ble avsluttet med herlig julemiddag i Westernbyen på 
Ålgård.

Styret i 2016 har bestått av:
Leder ............................. Petter Gabrielsen
Nestleder/Sekretær ........ Karl Børge Larsen
Styremedlem ................. Bjørn Tengesdal
Styremedlem ................. Rolf Tjosavik

Samvirkende fagforeninger, Stavanger
Årsmøte i Samvirkende Fagforeninger ble avholdt 26. mai. Hanne  Kjersti 
Knutsen, Erik Melsom, Bjørn Romsbotn og Jorunn Egeland represen-
terte FLT. Hanne Kjersti Knutsen ble gjenvalgt som varamedlem til 
 forretningsutvalget. Hanne Kjersti Knutsen har i perioden deltatt på sty-
remøter i forretningsutvalget.

Arbeidernes Historielag i Rogaland
Arbeidernes Historielag avholdt årsmøte 15. mars på Folkets Hus i 
 Stavanger. Bjørn Romsbotn og Petter Gabrielsen deltok på møtet.

AOF 
AOF Sandnes & Jæren
Styremøter og årsmøte
Ranveig Johansen er nestleder i AOF Sandnes & Jæren, og har deltatt på 
fire styremøter, ett arbeidsmøte og årsmøtet. Helge Stølen Reiestad har 
vært medlem av valgkomitéen. 
Årsmøtet ble avholdt 28. april, men FLTs valgte i representantskapet 
hadde ikke anledning til å delta. 

AOF Haugaland
AOF Haugaland avholdt årsmøte den 14. april. Inger Elise Kolstø og 
Bjørn Nedreaas representerte FLT.

FLTs SENIORKLUBB AVD. 22 i ROGALAND
Årsmelding 2016 fra
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Leder Helge Stølen Reiestad  ..........Jæren Industripartner AS
Nestleder Bjørn Nedreaas .....................Hydro Aluminium Karmøy
Sekretær Jorunn Egeland .....................Nortura Forus
Kasserer Wenke Heien .........................Aker Solutions Egersund
Studieleder Helga Skjeie ..........................Rosenberg WorleyParsons
Styremedlemmer Elisabeth Strøm-Olsen ..........Aker Solutions Bergen
 Erik Melsom .........................Felleskjøpet Rogaland Agder
 Bjørn Romsbotn ....................Arbeidstilsynet
 Inger Elise Kolstø .................Zalaris AS
 Anne Tysdal Egaas ...............Aker Solutions Egersund
Varamedlemmer Hanne Kjersti Knutsen .........Attende AS 
 Odd Jostein Bondhus ............Aarbakke AS 
 Svein Arve Log .....................AF Offshore AeronMollier 
Student-/ungdomskontakt Carl Eivind Mølstre ..............Marine Aluminium
Seniorrepresentant Petter Gabrielsen ..................Leder seniorklubben avdeling 22
Revisorer 1. Rune Røisland ..................Rosenberg WorleyParsons
 2. Bernt Ims ..........................ABB AS
Valgkomité 1. Aud Sissel Birkeland ........Covent AS
 2. Odd Terje Sandvik ............Felleskjøpet Rogaland Agder   
 3. Carl Eivind Mølstre ..........Styrets representant
Representanter og utvalg
Forbundsstyret ...............................................................Bjørn Nedreaas
Forbundsstyret (vararepresentant) .................................Helge Stølen Reiestad
Samvirkende fagforeninger, Stavanger ..........................Hanne Kjersti Knutsen
 Jorunn Egeland
 Erik Melsom
 Bjørn Romsbotn
 Helga Skjeie, vararepresentant
LOfavørkomitéen i Rogaland ........................................Helga Skjeie
LO i Stavanger og Omegn, representantskapet ..............Helga Skjeie
 Jorunn Egeland
 Hanne Kjersti Knutsen
 Bjørn Romsbotn
 Erik Melsom, vararepresentant
LO i Nord Rogaland, representantskapet .......................Bjørn Nedreaas
 Inger Elise Kolstø 
 Carl Eivind Mølstre
 Charlotte Mølstre, vararepresentant
LO i Dalane, styret .........................................................Wenke Heien
LO i Dalane, representantskapet ....................................Anne Tysnes Egaas
 Jan Helge Havsø
 Monica Tengesdal 
 Aud Sissel Birkeland, vararepresentant
LO Jæren, representantskapet ........................................Helge Stølen Reistad
 Odd Jostein Bondhus
 Svein Arve Log
 Nina Klausen, vararepresentant
LO i Sandnes & Gjesdal ................................................Bernt Ims
 June Siri Eltervåg
AOF Sandnes & Jæren, styret ........................................Ranveig Johansen
AOF Sandnes & Jæren, representantskapet ...................Bernt Ims
 Erik Melsom
 Helge Stølen Reiestad (valgkomitéen)
AOF Haugalandet, representantskapet ...........................Inger Elise Kolstø
 Bjørn Nedreaas
 Carl Eivind Mølstre, vararepresentant
Redaksjonskomité (nettside, Facebook)  .......................Erik Melsom (redaktør nettside) 
 Odd Jostein Bondhus (redaktør Facebook) 
Programkomité avdelingskonferanse 2017 ....................Inger Elise Kolstø
 Helga Skjeie
Forsikringskontakt .........................................................Petter Gabrielsen
Arbeidernes Historielag  ................................................Petter Gabrielsen
 Bjørn Romsbotn

STYRETS SAMMENSETNING
Styret for 2016 har bestått av følgende personer
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Returadresse:
FLT Avd. 22 i Rogaland
Folkets Hus
Løkkeveien 22
4008 Stavanger

G
rafisk p

rod
uksjon: Lura Trykkeri A

S

Årsmøtet avholdes lørdag 11. mars 2017 kl. 16.45

Hotel Scandic Stavanger Forus

Saksliste:
1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 

6. Budsjett

7. Innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 24. februar 2017
Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FLT AVDELING 22 I ROGALAND

Husk å melde deg på Avdelingskonferansen 
som går 10. – 12. mars 2017 på Scandic Stavanger Forus.
Konferansen er gratis for yrkesaktive, permitterte, 
og arbeidsledige medlemmer, samt for studentmedlemmer. 
Tilbud for ledsagere.
Påmelding til konferanse@flt22.org eller på www.flt22.org
Påmeldingsfrist 24. februar.


