
 
 

 

 
 
Til deg som er ny tillitsvalgt i FLT 
 

Mai 2017 

Gratulerer med vervet! 

Vi har gleden av å invitere deg til å delta på forbundets nyhet Grunnkurs for tillitsvalgte. 
 
Som tillitsvalgt er du medlemmenes talsperson. Du er valgt med tillit for å ivareta deres interesser på 
en best mulig måte. I tillitsvalgtarbeidet vil du oppleve at jo mer du kan om sakene som skal 
behandles, jo mer interessant vil det være å jobbe med sakene og representere dine kolleger i 
forskjellige sammenhenger. 
 
Tillitsvalgtrollen består av mange delroller som hver krever spesialisert kunnskap, ofte både teoretisk 

og praktisk. I vår opplæring av tillitsvalgte ønsker vi å gi deg kunnskap og ferdigheter som du kan 

bruke i forskjellige situasjoner som rådgiver, sosialkurator, forhandler, dialogpartner, 

organisasjonsarbeider og verver.  

I kraft av ditt verv har du både makt og ansvar. Bruk vervet fornuftig og søk kunnskap – det vil du ha 
glede og nytte av.  
 
Om kurset 

Grunnkurset består av to moduler, totalt 60 studietimer. Kursets overordnede hensikt er å inspirere 

deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, men det vil være 

en fordel om du har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT». På grunnkurset vil du lære 

om bl.a. 

 FLT som organisasjon og FLT sine 

visjoner og verdier  

 forbundets formål og virkeområde 

og avgrensning mot andre LO 

forbund  

 forskjellen på å være tillitsvalgt etter 

HA og vedtektene (vedtekter og HA 

kap 5)  

 aktuelt lover og regler  

 etablering og drift av bedriftsgrupper 

og avdelinger 

 hvordan underlegge nye medlemmer 

på tariffavtale  

 tillitsvalgtverktøy på nett  

 overenskomstenes oppbygging og 

system, lokale særavtaler, 

lønnssystemet i overenskomstene 

osv.  

 regelverket for drøftelser og fast 

dialog med bedriften 

 styringsrett 

 forhandlingsrett og forhandlingsplikt 

 forskjellen på en rettstvist og 

interessetvist 

 tariffkrav og tariffrevisjoner 

 møte etter AML § 15.1 

 protokoller 

 

  



 
 

 

Sted 
Modul 1 arrangeres på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter, rett nord for Oslo Lufthavn Gardermoen. Se 
http://www.hurdalsjoen.no/no/hotell/ 

Tider 

Modul 1: 14.-17. september 2017 

Kursprogram vil bli sendt deltakerne før oppstart. Vi tar sikte på start kl 16 dag 1 og slutt kl 16 dag 4. 

Reise og opphold  

Reiseutgifter refunderes etter statens satser. Dersom du trenger flyreiser, vil du få et eget skjema for 

bestilling av billetter som dekkes av forbundet. 

Alle deltakere får eget rom på Sørmarka. Forbundet sentralt bestiller og betaler oppholdet for deg.  

Permisjon 

Vi anbefaler deg å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Hvis dette ikke innvilges, vil forbundet 

refundere dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. 

Påmelding 

Vi håper du vil være med og at du melder deg på innen 10. august til postkasse@flt.no og merket 

«Grunnkurs for tillitsvalgte». 

Det er begrenset antall kursplasser, og forbundet vil fordele og tildele kursplasser etter 

påmeldingsfristens utløp. Alle påmeldte tilskrives om hvorvidt de har fått plass eller ei på kurset, og 

eventuelt med mer informasjon og nødvendige skjemaer fra forbundet sentralt. Spørsmål om kurset 

kan rettes til organisasjonsavdelingen i FLT v/Elisabeth M. Mogård – elmo@flt.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forbundet for Ledelse og Teknikk 

 

Arnstein Aasestrand /s/      Elisabeth M. Mogård 

2. nestleder       rådgiver, organisasjonsavdelingen 

        elmo@flt.no 

        917 69 654 
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