ÅRSBERETNING 2016
INNLEDNING

Vi har nå nettopp begynt på 2017 og
det er på tide å oppsummere 2016.

FLT Avd. 4 Oslo/Akershus

Innkalling til årsmøte
Det innkalles med dette til
årsmøte i FLT Avd. 4,
Torsdag 16. mars 2017, kl. 1700.
Scandic Victoria Hotell,
Rosenkrantzgate 13, 0121 Oslo.

Dagsorden til årsmøte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÅPNING
KONSTITUERING
BERETNING
REGNSKAP
BUDSJETT
FORSLAG
VALG

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Vi ber om at forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet sendes skriftlig
og må være avdelingen i hende
innen 1. mars 2017.
Forslagene sendes til:
e-post;
avd004oslo@flt.no
eller pr. post til:
FLT avd. 4 Oslo/Akershus, Youngsgt.
11, 0181 Oslo.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE MED
PÅFØLGENDE MIDDAG.

Bindende påmelding sendes på e-post
til:
avd004oslo@flt.no,
eller pr. post til:
FLT Avd. 4 Oslo/Akershus, Youngsgate
11, 0181 Oslo innen 1. mars 2017.

Med vennlig hilsen
FLT Avd. 4 Oslo/Akershus

Aud Marit Sollid
Leder

/s/

I løpet av 2016 er det 21 av
avdelingens medlemmer som har gått
bort. Vi lyser fred over deres minne.

Virksomheten i 2016
2016 må sies å ha vært et år med stor
aktivitet i FLT Avd. 4.
Dessverre har vi satt ny rekord i antall
saker hvor avdelingen har bistått
medlemmene. «Dessverre» - fordi det
oftest dreier seg om nedbemanning,
oppsigelser eller konfliktsituasjoner i
bedriftene. Antall saker har økt fra ca.
25 i 2011 til ca. 78 i 2016. I tillegg
kommer saker som er oversendt til FLT
sentralt. Totalt nærmer vi oss da ca.
100 saker, - hvilket er ny rekord!
På mange måter har dette satt sitt
preg på arbeidet i avdelingen i 2016.
I tillegg til arbeidet med bistand til
medlemmene kommer øvrige
oppgaver med å drifte avdelingen.
Ikke minst av hensyn til de
medlemmene slike saker dreier seg
om, håper vi det blir noe roligere i
2017. Vi vil også rette en stor takk til
FLT sentralt for all hjelp og bistand
gjennom et særdeles hektisk år for oss
alle, både sentralt og i avdelingen.
Som mange av dere kjenner til
arbeider vår nåværende regjering for å
privatisere og sette ut på anbud en
lang rekke offentlige bedrifter og
tjenester. Dette gjelder bl.a. vekst- og
attføringsbransjen. Mange av sakene
knytter seg til disse prosessene.
Generelt kan vi også si at sakene blir
stadig mer komplekse og krever mere
tid. Vi mener å se en klar tendens til at
medlemmer som blir sykemeldt, etter
hvert blir forsøkt presset ut av
stillingene. - Eller man forsøker å
kvitte seg med disse i forbindelse med
omorganiseringer.
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I september 2016 sluttet vår
saksbehandler Eva Nordås for å bli
pensjonist. Vi vil rette en spesiell takk
til henne for alt det hun har gjort for
avdelingen og medlemmene gjennom
mange år både som tillitsvalgt og
ansatt.
Som ny saksbehandler har vi ansatt
Odd Rune Simonsen som begynte i
stillingen i mai. Odd Rune har tidligere
sittet i styret i Avd. 4, representerer
FLT i LOs representantskap og har
arbeidet i TINE, hvor han har lang
fartstid både som tillitsvalgt,
verneombud og styremedlem.
Vi har også i 2016 bistått medlemmer
for å opprette nye bedriftsgrupper og å
blåse nytt liv i bedriftsgrupper som har
ligget nede.
Målet må være å ha fungerende
bedriftsgrupper i alle bedrifter der vi
har medlemsgrunnlag til det (min. 3
medlemmer).
Videre har det blitt brukt betydelige
ressurser på rekruttering og
profilering. Avdelingen har hatt en
egen handlingsplan for rekruttering og
har fått økonomisk støtte til dette fra
forbundet. På grunn av den svært
store saksmengden har vi imidlertid
måtte nedprioritere en del av de
planlagte aktivitetene for å kunne bistå
medlemmer som har vært rammet av
nedbemanning og omstillinger.
I 2016 har det også blitt innledet et
nært samarbeid med Avd. 102
Gardermoen som har fattet vedtak om
at de ønsker å slå seg sammen med
Avd. 4

Medlemsutvikling

I løpet av 2016 fikk vi 287 nye
medlemmer, hvorav 241 yrkesaktive
og 46 studenter. I tillegg noen
medlemmer overført fra andre
avdelinger.
Av nye medlemmer var 28% kvinner.
Totalt hadde avdelingen 2526
medlemmer pr. 31.12.2016, hvorav
1619 yrkesaktive. Som en av få
avdelinger i FLT i 2016 har vi derfor
hatt en stabil og t.d. positiv
medlemssituasjon.

Dette må vi si oss fornøyd med, sett i
forhold til situasjonen i
arbeidsmarkedet generelt i Norge,
samt de store omstillingene som har
skjedd også i mange av våre
medlemsbedrifter.
Det er svært viktig at ikke bare
ansatte og styret i avdelingen, men
også alle medlemmer og tillitsvalgte i
bedriftene, har fokus på å verve
medlemmer også i 2017.
Undersøkelser viser at den viktigste
grunnen til at folk ikke er organisert,
rett og slett er at ingen kollegaer har
snakket med dem om det.
STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Leder:
Aud Marit Sollid,
Nestleder:
Preben Waage,
Styremedlem:
Lasse Isaksen,
Styremedlem:
Per Ivar Groa,
Haugen
Styremedlem:
Anna Renée Horgen,
Skjønsberg
Styremedlem:
Wenche Brunæs,
Styremedlem:
Knut Trondsen,
Vararepr./studieleder:
Marit Ullereng,
Vararepr:
Lars Karlsen,
Vararepr:
Raymond Sørli,
Jansen
Observatør fra pensjonistforeningen:
John Even Westby,
Studentobservatør:
Abid Malik.
ARBEIDSUTVALGET
Dette består av leder, nestleder og
studieleder:
Aud Marit Sollid,
Preben Waage,
Marit Ullereng.

STUDIEUTVALGET
Marit Ullereng – studieleder,
Knut Trondsen,
Lars Karlsen,
Odd Rune Simonsen – sekretær.
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FORBUNDSTYRET
Avdelingens leder Aud Marit Sollid er
medlem av Forbundsstyret og FLTs
kulturkomitee.

Odd Rune Simonsen (100%) fra mai
2016.
Kontorsekretær: Lill Reiten (50 %)

LOs REPRESENTANSKAP
Odd Rune Simonsen er en av FLTs tre
medlemmer i LOs representantskap.

STYRETS ARBEID
Det har i 2016 vært avholdt 9
styremøter og like mange AU-møter.
Styret har behandlet i alt 73 saker.
I tillegg er det avholdt arbeidsmøter
vedrørende forslag til tariffrevisjoner i
2016 og LO-kongressen i 2017, samt 2
møter i studieutvalget.
FLT Avd. 4 har markert seg ved å være
blant de mest aktive når det gjelder
forslag til tariffrevisjoner og innspill
vedrørende LO-kongressen.

REVISORER
Odd Hermundsdal og Jan Olav Håven.
LO I OSLO
A)
Aud Marit Sollid,
1. vara: Marit Ullereng,
2. vara: Lars Karlsen.
B)

C)

Preben Waage,
1. vara: Per Ivar Groa Haugen,
2. vara: Knut Trondsen.
Anna Renée Horgen Skjønsberg,
1. vara: Lasse Isaksen,
2. vara: Wenche Brunæs.

LO Øvre Romerike
Odd Rune Simonsen.
LOs Distriktskontors
Ungdomsutvalg:
Abid Malik.
OSLO AOF
Representant:
1. Vara
2. Vara

Marit Ullereng,
Knut Trondsen,
Lars Karlsen.

LOs Distriktskontors Familie- og
likestillingspolitiske utvalg:
Anna Renée Horgen Skjønsberg
NORSK FOLKEHJELP i Oslo:
Marit Ullereng.
VALGKOMITÉ
Odd Hermundsdal, Svein Jakob Hagen,
Heidi Lyngra Faanes.
ANSATTE
Saksbehandler:
Eva Nordås (100 %) til sept. 2016

STUDIEUTVALGETS ARBEID
Studieutvalget har som mål at
medlemmer og tillitsvalgte i bedriftene
skal få et best mulig tilbud om aktuelle
kurs, konferanser og medlemsmøter.
Utvalget har i 2016 hatt 2 møter for
planlegging av studievirksomheten
Det praktiske arbeidet med
kursvirksomheten gjøres stort sett av
avdelingens ansatte.
Det var planlagt 4 kurs i løpet av
2016, men ett av disse måtte avlyses
p.g.a. for få påmeldte.
Avdelingen har i 2016 inngått et
samarbeid med AOF om
administrasjon og gjennomføring av
kursene. Dette har vært til stor hjelp
for avdelingens ansatte.
AOF skreddersyr opplæring til
organisasjoner og arbeidsliv.
INFORMASJON
Avdelingen sender hvert år ut
årsberetning per post til alle
medlemmer. All annen informasjon fra
avdelingen sendes ut som e-post til
tillitsvalgte som må sørge for
videresending til medlemmer i egen
bedrift. Der vi ikke har tillitsvalgte eller
kontaktperson sender vi e-post til
medlemmer som vi har riktig e-post
adresse til.
Vi er imidlertid helt avhengige av at
tillitsvalgte og medlemmer holder både
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Avd. 4 og forbundet oppdatert med
riktig adresse og riktig e-postadresse.
Vi ber om at alle gir beskjed ved
endringer av boligadresse, epostadresse eller arbeidsgiver.
PROFILERING OG REKRUTTERING
Avdelingen arbeider systematisk med
profilering og rekruttering og
utarbeider årlig aktivitetsplan.
I 2016 har vi særlig fokusert på
- å etablere klubbstyrer i bedrifter
der det er grunnlag for dette,
- rekruttere flere medlemmer i
bedrifter der vi har noen
medlemmer fra før,
- studentrekruttering og
samarbeid med
studentforeninger.
- å rekruttere nye medlemmer i
bedrifter
Når det gjelder studentrekruttering
samarbeider vi tett med LOs
Distriktskontor og deres
ungdomssekretærer. Vi vil rette en
stor takk til disse for god hjelp.
En del av aktivitetene på dette
området har imidlertid blitt
nedprioritert p.g.a. den store mengden
saker hvor medlemmer trenger
bistand.
På slutten av 2016 innledet vi også et
samarbeid med LO Øvre Romerike for
å rekruttere medlemmer i bedrifter i
dette området.
SAMARBEID MED FLT SENTRALT
Avdelingskontoret har også i 2016 hatt
nært samarbeid og fått god hjelp fra
tillitsvalgte og ansatte i forbundet
sentralt. Også i forbundet har man
hatt et særdeles krevende år og stor
saksmengde.
AVDELINGENS
PENSJONISFORENING
Avdelingen har en aktiv og veldrevet
pensjonistforening. Det arrangeres
månedlige styremøter og

medlemsmøter. Vår og høst inviteres
medlemmene på turer.
Dersom du ønsker å være med i
pensjonistforeningen kan du ta kontakt
med foreningens leder Trond Fahrum
på tlf. 911 78 727 eller e-post
fahrum@getmail.no
MEDLEMSMØTER
P.g.a. mange saker og stor
arbeidsmengde på avdelingskontoret,
ble det planlagte medlemsmøtet i
avdelingen avlyst. Imidlertid har
avdelingen bidratt til medlemsmøter i
flere av våre bedrifter.
MEDLEMSBEVEGELSE
01.01. - 31.12. 2016
Totalt
Yrkesaktive
Studenter
Nye medlemmer
Utmeldte

2015
2495
1551
114
248
275

2016
2526
1619
115
287
301

19 medlemmer er strøket pga.
kontingent-restanse, derav 11
studenter.
ØKONOMI
Avdelingen har bra økonomi og
forbundet sørger for at kontingentinngangen er stabil. Revidert regnskap
vil bli delt ut og behandlet på årsmøte.
I forbindelse med forbundets
landsmøte i 2017 er det imidlertid
ventet forslag som kan påvirke både
forbundets og avdelingens økonomi.
Styret vil derfor be årsmøte om
fullmakt til å vurdere eventuell
regulering av kontingenten i forhold til
dette.
Returadresse:
FLT Avd. 4 Oslo/Akershus
Youngs gate 11
0181 Oslo
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