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3:«NAFs medlemmer er forsikret med kollektiv hjemforsikring»

Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og  
avtalevilkår for sine medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor. 
Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet er 
knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for kontor-
lokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 14 regionale-  
og fylkesavdelinger i Norge inkl. Svalbard.
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nasjonale lover og avtaler over mange 
år. Kravet er at Norske lønns- og 
arbeidsvilkår skal legges til grunn for 
alt arbeid som skjer i Norge. 

Lønnsoppgjøret for 2007 var et mellom-
oppgjør, som innebar oppjustering av 
lønnsbetingelsene fra tariffavtalen som 
ble forhandlet fram under hovedopp-
gjøret i 2006.

Det ble enighet om et generelt tillegg 
på kr 2,50 pr. time, og et lavlønnstillegg 
på 1 krone timen. Kronetilleggene til-
svarte en lønnsøkning på 4,5 prosent. 
LOs hovedkrav var økt kjøpekraft for 
alle. I tillegg ble det framsatt krav om 
en profil på tilleggene som tilgodeser 
lavlønte, noe som ble imøtekommet. 
Dette innebar at oppgjøret ble godt for 
våre medlemsgrupper.

Den rødgrønne regjeringens forslag til 
statsbudsjett hadde klare prioriteringer. 
Kampen mot klimatrusselen ble priori-
tert opp, og regjeringen viderefører sin 
politikk for felles velferd, helse og 
utdanning framfor skattelette for høyt-
lønte og privatisering. Bruken av olje-
penger har også bygget opp under en 
stabil utvikling i norsk økonomi i de 
senere år. I budsjettforslaget videreføres 
arbeidet for mer rettferdig fordeling 

2007 var også et år preget av 
mange jubileer og markeringer. Jeg  
ser med glede tilbake på disse og vil 
spesielt fremheve at Sulitjelma i januar 
feiret at det var 100 år siden arbeider-
ne stiftet ti fagforeninger. Arbeidsfor-
holdene og boforholdene i gruvene den 
gang var hinsides det vi greier å fore-
stille oss. Arbeiderne i Sulitjelma job-
bet på akkord. Før stiftelsen av fagfore-
ningene var det slik at når de hadde 
jobbet inn mer enn tre-fire kroner 
dagen på akkorden, fikk de beskjed om 
at «du fær fan ikkje meir». Jeg vil i 
denne sammenheng rette en takk til 
alle de i vårt forbund som har bidratt 
til å realisere disse viktige markering-
ene av forbundets og arbeiderbevegel-
sens historie i Norge.

Begynnelsen av året ble preget av  LO-
leder Gerd Liv Vallas håndtering av den 
såkalte ”Yssen-saken”. Jeg valgte først 
å uttale meg offentlig om saken etter 
pressekonferansen på Folkets Hus den 
19. januar, fordi jeg anså det for å være 
en personalsak, og slike saker behand-
les av LOs ledelse. Dette ble en vanske-
lig sak som etter hvert berørte mange 
personer og LO som organisasjon. 
Gerd Liv Valla gikk av etter eget ønske 
den 9. mars 2007, ny LO-leder ble Roar 
Flåthen

Landsmøtet som ble avholdt i Oslo i 
mai var ungdommens landsmøte. Det 
er gledelig at et av Landsorganisasjo-
nens eldste forbund fortsatt er sterkt 
preget av ungdommens styrke og enga-
sjement. Vi fikk en landsmøtevalgt 
ungdomssekretær, noe som er histo-
risk for vårt forbund. På landsmøtet 
ble det derfor skapt store forventnin-
ger til forbundets ungdomsarbeid i 
tiden som kommer. Det ble fattet 
mange viktige faglige og politiske 
beslutninger gjennom enkeltvedtak, 
uttalelser og det som ble nedfelt i våre 
vedtekter og handlingsprogram for 
kommende periode. 

Også kampen mot sosial dumping sto 
høyt på dagsorden, og det ble utformet 
strategier for å bekjempe dette ondet i 
samarbeid med myndighetene og andre 
involverte samarbeidspartnere. Den 
stadig sterkere internasjonaliseringen 
av økonomien og arbeidsmarkedet har 
krevet at Norge arbeider videre med 
tiltak for å hindre sosial dumping, og 
man har fra norsk side forsterket sam-
arbeidet med EU-landene og det øvrige 
internasjonale samarbeidet. Det er et 
viktig mål at internasjonalt press og 
avtaler ikke må undergrave arbeidsta-
kers rettigheter og forringe goder fag-
bevegelsen har oppnådd gjennom 

Dette har vært et begivenhetsrikt år for oss i Norsk Arbeidsmandsforbund. 
Vi har lagt bak oss et spennende landsmøte, som har lagt rammene for 
arbeidet forbundet skal videreføre i de kommende år. 

lederen har ordet
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gjennom skattelette for brede grupper, 
og innstramminger er rettet inn mot 
grupper med høye inntekter og formuer.

Vi må over 30 år tilbake i tid for å finne 
en like sterk vekstperiode som den 
Norge nå er inne i. Arbeidsledigheten 
er på det laveste nivået på nesten 20 år. 
Bare de siste to år har nesten 50 000 
personer gått fra ledighet til arbeid. 
Den norske regjeringen og Stortings-
flertallet har hatt som mål at det viktig-
ste tiltaket mot fattigdom er å legge til 
rette for at flest mulig kommer i arbeid. 
Arbeidsledigheten i Norge utgjør 1,9 
prosent av arbeidsstyrken og omfatter 
46 062 personer ved utgangen av året.

Samlet innebar forslaget til statsbud-
sjett betydelige satsinger på samferd-
selsformål, næringsutvikling og tiltak i 
distriktene. Med dette budsjettet ble 
måltallet for både veg og jernbanebe-
vilgningene oppfylt for andre år på rad 
i Nasjonal transportplan for 2006-2009. 
Forbundet var derfor i hovedsak tilfreds 
med hovedtrekkene i statsbudsjettet 
som ble vedtatt av Stortinget i desember. 
Budsjettet bekrefter på sentrale områ-
der en klar rød-grønn profil i satsings-
områder som også gir positive effekter 
for våre medlemsgrupper.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2007 fant sted mandag 10. september 
og det ble valgt representanter til kom-
munestyrer og fylkesting for valgperio-
den 2007–2011. 61,2 % av de stemme-
berettigede deltok i valget, tilsvarende 
2 209 706 velgere.

Det norske Arbeiderparti gjorde et godt 
valg og mange av forbundets medlemmer 
og tillitsvalgte ble valgt inn i kommune-
styrer og fylkesting. Sosialistisk Venstre-
parti fikk sin oppslutning halvert til 
6,2%, noe som var dramatisk for dette 
partiet. For de andre partiene var det 
mindre endringer.

Medlemsutviklingen i forbundet har 
også vært god i 2007. Vi hadde en 
økning på 355 aktive medlemmer. 
Dette kan vi si oss fornøyd med, og 
slike fine tall gir inspirasjon for oss alle 
til å jobbe aktivt videre med medlems-
rekruttering. Dette er også et resultat 
av at vi har mange dyktige medarbeide-
re og ververe over hele landet som gjør 
en kjempejobb for forbundet. Det er 
viktig at vi fortsetter denne jobben 
fordi økt oppslutning igjen bidrar til 
økt aktivitet.

«NAF har medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor»

Vi har videreutviklet organisasjonen 
vår i 2007, og vi kan vise til gode resul-
tater både i medlemsmasse og i organi-
sasjonsapparatet. Fremdeles gjenstår 
mange og vanskelige utfordringer som 
vi må være i stand til å møte i tiden som 
kommer. Derfor er det viktig at lands-
møtet også på dette området fungerer 
som tenkeverksted og som en offensiv 
premissleverandør for å fortsette arbei-
det med å bygge en slagkraftig organi-
sasjon. Oppfølging av dialogprogrammet 
for ansatte og valgte i forbundet ble 
gjennomført med egne samlinger på 
Sørmarka kurs- og konferansesenter, 
med mange positive tilbakemeldinger 
fra deltakerne.

Jeg vil takke alle forbundets tillitsvalgte 
og ansatte for god jobbing i 2007. 
Videre takker jeg medlemmer, klubber, 
forbundsstyret og landsstyret for godt 
samarbeid.

Erna C. Dynge
forbundsleder



 Administrasjonen (før landsmøtet)
erna C. dynge,  forbundsleder
helge haukeland,  nestleder
kirsti Mandal,  organisasjonsleder 
svein Johansen,  forbundssekretær
lise solvang,  forbundssekretær  
trond karlsen,  forbundssekretær
oddbjørn nilsen,  faglig sekretær
trond erik thorvaldsen,  informasjonssekretær
ghulam abbas,  økonomisjef
Johnny Myrvold,  organisasjonssekretær
Johan Valderhaug,  it-konsulent

 Administrasjonen (etter landsmøtet)
erna C. dynge,  forbundsleder
helge haukeland,  nestleder
kirsti Mandal,  organisasjonsleder
svein Johansen,  forbundssekretær
lise solvang,  forbundssekretær
trond karlsen,  forbundssekretær
thorbjørn Jungård,  forbundssekretær
pål sture nilsen,  ungdomssekretær
oddbjørn nilsen,  faglig sekretær
trond erik thorvaldsen,  informasjonssekretær 
ghulam abbas,  økonomisjef
Johnny Myrvold,  organisasjonssekretær

 Forbundsstyret (før landsmøtet)
erna C. dynge
helge haukeland
kirsti Mandal
svein Johansen
kjell borglund,  innlandet (maskin)
truls strand nilsen,  Vest (private anlegg)
tommy nymo,  nordland (bergindustrien) 
lisbeth Johansen,  nord (renhold) (til 18.01.)
terje Mikkelsen,  sør-Vest (vakt)
eva Jenssen,  Midt-norge (renhold) (fra 18.01.)
karl s. olsen,  Møre og romsdal (kyst) 
Jan Marvin athammer,  Midt-norge (private anlegg)
kristin schnitler,  ansattes representant (til 01.04.)
karin kristiansen,  ansattes representant (fra 01.04.)

Vararepresentanter (før landsmøtet)
lise solvang,  forbundet
trond karlsen,  forbundet
anders lefstad,  Midt-norge (maskin)
inge ramsdal,  sør-Vest (private anlegg)
Johnny gotteberg,  Vest (bergindustrien)
May brit nakken,  Møre og romsdal (renhold) (til 18.01.)
helga perander,  nord (renhold) (fra 18.01.)
Jan klemetsen,  oslo/akershus (vakt)
hilde thue,  Vest (vakt) 
tor Øyvind Fløtterud,  (private anlegg)
karin kristiansen,  ansattes representant (til 01.04)
hilde støen kvam,  ansattes representant (fra 01.04)

 Forbundsstyret (etter landsmøtet)
erna C. dynge
helge haukeland
kirsti Mandal
svein Johansen
kjell borglund,  innlandet (maskin)
Jens petter hermansen,  oslo/akershus (private anlegg)
tommy nymo,  nordland (bergindustrien)
eva Jenssen,  Midt-norge (renhold)
terje Mikkelsen,  sør-Vest (vakt)
karl s. olsen,  Møre og romsdal (kyst)
toril torsvik,  Vest (renhold) 
karin kristiansen,  ansattes representant 

Vararepresentanter (etter landsmøtet)
lise solvang
trond karlsen
alf gullen,  Øst (maskin) 
terje tyriberget,  innlandet (private anlegg) 
Johnny gotteberg,  Vest (bergindustrien)
helga perander,  nord (renhold) 
thor sannæss,  oslo/akershus (vakt)
Jan Morten langolf,  Midt-norge (nVe)
irene skuggen olsen,  Møre og romsdal (renhold)
hilde støen kvam,  ansattes representant
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 Landsstyret (før landsmøtet)
sissel tønnesen,  sør-Vest (renhold)
eva Jenssen,  Midt-norge (renhold)(til 18.01.)
berit hovden,  Vest (renhold) (fra 18.01.)
steve Mutch,  Øst/Vestfold (renhold) 
thorbjørn Mortensen,  nord (veg)
odd lyngås,  Midt-norge (private anlegg)
rolf Madsen,  oslo/akershus (asfalt)
paal Framnes,  oslo/akershus (private anlegg)
geir-Wiggo Johansen,  oslo/akershus (vakt)
anita Johansen,  svalbard (bergindustrien)
haldor skutlaberg,  Vest (bergindustrien)
thorbjørn Jungård,  nord (bergindustrien) (til 18.01.)
asbjørn Fritsen,  nordland (private anlegg) (fra 18.01.)
Martin skårstad,  nordland (maskin)

Vararepresentanter (før landsmøtet)
anne karin Johannesen,  sør-Vest (renhold)
berit hovden,  Vest (renhold) (til 18.01.)
May helen Østvik,  Midt-norge (renhold) (fra 18.01.)
thorunn nerby,  oslo/akershus (renhold) 
sigmund steinnes,  nord (private anlegg)
kjell arne kolden,  Øst (private anlegg) 
terje tyriberget,  innlandet (vakt)  
May sofie lindås,  oslo/akershus (vakt)
svein arne nordvik,  Vest (private anlegg)
tormod iddeland,  sør-Vest (kyst) 
sissel storvik,  nordland (renhold)  
asbjørn Fritsen,  nordland (private anlegg) (til 18.01.)
Øystein pedersen,  nord (bergindustrien) (fra 18.01.)

 Landsstyret (etter landsmøtet)
sissel tønnesen,  sør-Vest (renhold)
said hassen hamed,  Vest (renhold) 
britt rogn,  Øst (renhold) 
thorbjørn Mortensen,  nord (veg)
odd erling lyngås,  Midt-norge (veg)
rolf erling Madsen,  oslo/akershus (asfalt)
paal Framnes,  nordland (private anlegg) 
Marit nilsen,  nord (vakt) til 08.11.07
Åsne Juve,  oslo/akershus (vakt) fra 08.11.07
anita paula Johansen,  svalbard, (bergindustrien)
Janita blomvik,  Møre og romsdal (vakt)
inge ramsdal,  sør-Vest (private anlegg) 
roger sivertsen,  nordland (maskin)

Vararepresentanter (etter landsmøtet)
anne karin Johannesen, sør-Vest (renhold)
May helen Østvik,  Midt-norge (renhold) 
Maria khan,  oslo/akershus (renhold) 
ellen Marie store olsen,  nord (veg) 
Jan eriksen,  Øst (private anlegg) 
Christian Finsrud.  innlandet (asfalt) 
svein arne nordvik,  Vest (private anlegg) 
Åsne Juve,  oslo/akershus (vakt) til 08.11.07
Ulf terje nyheim eliassen,  nord (vakt) fra 08.11.07 
karl M. appelkvist,  nordland (bergverk)
elin andrea antonsen brurok,  Midt-norge (vakt)
arvid thue,  Møre og romsdal (bergverk)
asbjørn Fritsen,  nordland (private anlegg)

ForbUndets organer       2007 Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart største  
og mest innflytelsesrike lønnstakerorganisasjonen i landet.  
LO har en sterk stilling i det norske samfunnet. Organisasjonen 
har vært med på å prege samfunnsutviklingen i mer enn 100 år. 
LO har dag ca. 860 000 medlemmer.



 Kontrollkomitéen (før landsmøtet)
gudny Fagerhol,  Vest (veg) 
liv randi Matre,  sør-Vest (renhold) 
May hilde pedersen,  nord (kyst) 

 Vararepresentanter (før landsmøtet)
Jens petter hermansen,  oslo/akershus (private anlegg)
per idar Johansen,  Midt-norge (maskin) 
bjørn bratseth,  Øst (renhold)

 Kontrollkomitèen (etter landsmøtet)
nils solevåg,  Møre og romsdal (asfalt)
liv randi Matre,  sør-Vest (renhold)
May hilde pedersen,  nord (kyst)

 Vararepresentanter (etter landsmøtet)
Jan Marvin athammer, Midt-norge (private anlegg) 
berit hovden,  Vest (renhold)
svein engelstad,  oslo/akershus (vakt) 

 Sentralt ungdomsutvalg (før landsstyremøtet 8. november)
lars børre Vangen,  nordland (private anlegg)
stian solevåg,  Møre og romsdal (private anlegg) 
Monica norvik,  nord (vakt) til 18.01.
pål sture nilsen,  oslo/akershus (vakt) fra 18.01
hans tåle Willerud,  innlandet (maskin) til
tor horn-berg,  Vest (vakt) fra 18.01.
gunnar eriksen,  oslo/akershus (vakt) 

 Vararepresentanter (før landsstyremøtet)
Fatima demic,  sør-Vest (renhold) 
ann therese Fjeld,  Øst (vakt)
pål sture nilsen,  oslo/akershus til18.01.
tor horn-berg,  Vest (vakt) til 18.01.
trude kleivik,  nordland (renhold) fra 18.01.
trude aadland,  Vest (renhold) fra 18.01.

 Sentralt ungdomsutvalg (etter landsstyremøtet 8. november)
pål sture nilsen,  leder
stian solevåg,  Møre og romsdal (private anlegg)
helga perander,  nord (renhold)
lars børre Vangen,  nordland (private anlegg) 
elin andrea brurok,  Midt-norge (vakt)
ante nylund,  innlandet (maskin) 

 Vararepresentanter (etter landsstyremøtet 8. november)
aneta Walczak,  oslo/akershus (vakt) 
oddvin b. gagnat,  Møre og romsdal (bergverk) 
Michael knardrup-larsen,  Vest (vakt)
Martin berg enoksen,  sør-Vest (vakt)
thomas gripp,  Øst (vakt) 

 Forbundets samferdselskomité (før landsstyremøtet 8. nov)
helge haukeland,  leder
karl s. olsen,  Møre og romsdal (kystverket)
inge ramsdal,  sør-Vest (private anlegg)
nils solevåg,  Møre og romsdal (asfalt)
ole kristoffersen,  oslo/akershus (private anlegg)
pål Framnes,  nordland (private anlegg)
bjørn hundhammer,  oslo/akershus (private anlegg)
rune dale,  oslo/akershus (private anlegg)
Jens petter hermansen,  oslo/akershus (private anlegg)
Johnny gotteberg,  Vest (bergverk)

 Forbundets samferdselskomitè (etter landsstyremøtet 8. nov)
helge haukeland,  leder
rune dale,  oslo/akershus (private anlegg)
Marte Martinussen,  Midt-norge (veg)
Jens petter hermansen,  oslo/akershus (private anlegg)
Frode aalerud,  innlandet (private anlegg)
nils solevåg,  Møre og romsdal (asfalt)
inge ramsdal,  sør-Vest (private anlegg) 
karl s. olsen,  Møre og romsdal (kystverket)
svein norvik,  Vest (private anlegg) 
paal Framnes,  nordland (private anlegg) 
per Åsmund knutsen,  oslo/akershus (maskin) 
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 Vararepresentanter (etter landsstyremøtet 8. november)
per bystrøm,  oslo/akershus (private anlegg) 
torben olsen,  oslo/akershus (maskin)
odd lyngås,  Midt-norge (private anlegg)
geir blixgård,  nord (private anlegg)
tormod iddeland,  sør-Vest (kyst)
geir gravdal,  oslo/akershus (private anlegg)
lars b.Vangen,  nordland (private anlegg)
berner Midthjell,  Vest (private anlegg)
Vidar graven,  innlandet (maskin)

 Forbundets forsikringskomité (etter landsstyremø tet 8. nov)
kirsti Mandal,  leder
kjell sagstad,  Vest (distriktssekretær)
kjell iversen,  Midt-norge (distriktssekretær)
Monrad sletteng,  nordland (distriktssekretær)
britt rogn,  Øst (renhold)
hilde støen kvam,  oslo/akershus (ks)

 Vararepresentanter (etter landsstyremøtet 8. november)
eirik næss,  oslo/akershus (distriktssekretær)
toril torsvik,  Vest (renhold)

 Bransjeråd Renhold (etter landsstyremøtet 8. november)
lise solvang,  leder
galina iampolskaja,  oslo/akershus
isabel Moen,  oslo/akershus
rachid nawaz,  oslo/akershus
irene s. olsen,  Møre og romsdal
rolf larsen,  innlandet
richard rasmussen,  Vest
eva Jenssen,  Midt-norge
helga perander,  nord
anne-karin Johannessen,  sør-Vest

 Vararepresentanter (etter landsstyremøtet 8. november)
thorunn nerby,  oslo/akershus
ellen Vesterheim,  oslo/akershus
Marie holmstrøm,  oslo/akershus
sissel storvik,  nordland
Maria kahn,  oslo/akershus
berit hovden,  Vest
Wenche ottesen,  Midt-norge
Malen giæver,  nord
Fatima demic,  sør-Vest

 Bransjeråd Vakt (etter landsstyremøtet 8. november)
trond karlsen,  leder
ole Mortgen karlsen,  oslo/akershus
thomas refsland,  oslo/akershus
tor sannæss,  oslo/akershus
gunnar eriksen,  oslo/akershus
svein engelstad,  oslo/akershus
knut Johnsen,  Midt-norge
geir Merkesdal,  Vest
terje Mikkelsen,  sør-Vest
Janita blomvik,  Møre og romsdal

 Vararepresentanter (etter landsstyremøtet 8. november)
torgrim oppland, 
Christian heinecke
hilde thue,  Vest
liv brannan,  Møre og romsdal
gunelie sund,  nordland
Martin berg enoksen,  sør-Vest
bjørn Marius kiran,  Midt-norge
elsa thingelstad hetty,  Øst

 Forbundets forsikringskomité (før landsstyremøtet 8. nov)
kirsti Mandal
kjell iversen,  Midt-norge (distriktssekretær)
kjell sagstad,  Vest (distriktssekretær)
Monrad sletteng,  nordland (distriktssekretær)
karl s. olsen,  Møre og romsdal (forbundsstyret)



 Landsorganisasjonen i Norge
Sekretariatet 
erna C. dynge 

 Representantskap i LO (før landsmøtet) 
helge haukeland  forbundet
kjell borglund  innlandet (maskin)
kjell Magne svensen  sør-Vest (private anlegg)
Jan klemetsen  oslo/akershus
eva Jenssen  Midt-norge (renhold)

 Vararepresentanter (før landsmøtet)
tommy nymo  nordland (bergindustrien)
lars børseth  Midt-norge (statens Vegvesen)
pål sture nilsen  oslo/akershus (vakt)
arvid thue  Møre og romsdal (bergindustrien)

 Representantskap i LO (etter landsmøtet)
helge haukeland  forbundet
kjell borglund  innlandet (maskin)
kjell Magne svensen  sør-Vest (private anlegg) til 08.11.
liv brannan  Møre og romsdal (vakt) fra 08.11.
tor sannæss  oslo/akershus (vakt)
eva Jenssen  Midt-norge (renhold)

 Vararepresentanter (etter landsmøtet)
tommy nymo  nordland (bergindustrien)
børge kristoffersen  nord (maskin)
liv brannan  Møre og romsdal (vakt) til 08.11.
pål sture nilsen  oslo/akershus (vakt)
toril torsvik  Vest (renhold) 

LOs organisasjonskomité
kirsti Mandal
erna C. dynge Vararepresentant

LOs næringspolitiske utvalg
erna C. dynge
helge haukeland Vararepresentant

LOs Samferdselsutvalg
helge haukeland  leder
trond erik thorvaldsen

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg
oddbjørn nilsen Før landsmøtet
kirsti Mandal etter landsmøtet
oddbjørn nilsen etter landsmøtet, Vararepresentant

LOs Familie- og Likestillingsutvalg
lise solvang
oddbjørn nilsen Vararepresentant

LOs Ungdomsutvalg
lise solvang Før landsmøtet
pål sture nilsen etter landsmøtet

LOs Utdanningsfond
erna C. dynge

LOs forum for etnisk likestilling
lise solvang
oddbjørn nilsen Vararepresentant

Innstillingsutvalget LOs utdanningsfond
oddbjørn nilsen

LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe
oddbjørn nilsen

Samarbeidsrådet LO/HSH
lise solvang

Faglig utvalg LO/HSH
oddbjørn nilsen

Samarbeidsrådet LO/SAMFO
lise solvang

HF (Hovedorg. Fellestiltak LO-NHO)
erna C. dynge
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 LO Stat
Styret
oddbjørn nilsen

 LO Stat Representantskap før landsmøtet
helge haukeland  forbundet
gudny Fagerhol  Møre og romsdal (veg)

 Vararepresentanter før landsmøtet
kirsti Mandal  forbundet
May hilde pedersen  nord (kyst)

 LO Stat Representantskap etter landsmøtet
helge haukeland  forbundet
May hilde pedersen  nord (kyst)

 Vararepresentanter etter landsmøtet
kirsti Mandal  forbundet
tormod h. iddeland  sør-Vest (kyst)

LO Stats studieråd
oddbjørn nilsen

 Internasjonale organisasjoner
ICEM, Kjemi-, energi-, gruve- og fabrikkarbeiderinternasjonalen
erna C. dynge eksekutivkomiteen, vararepresentant 

IBTU, Internasjonalen for bygg og tre
erna C. dynge  Vararepresentant 

NBTF, Nordiske føderasjon for bygg og tre
svein Johansen  2. vararepresentant i nordiske rådet

Service- og tjenestebransjens Union i Norden
styret:  erna C. dynge
renhold:  lise solvang
Vaktmestere:  lise solvang
Vakt:  trond karlsen 

Nordisk Veg- og Anleggsarbeiderunion: nedlagt 30. august 2007  
oddbjørn nilsen

 Offentlige utvalg
Lov om  vaktvirksomhet
trond karlsen 

 Fagopplæring
Faglig råd for teknikk-, bygg- og anlegg, styret
helge haukeland 
lise solvang   Vararepresentant

 
Faglig råd for Service og samferdselsfag
erna C. dynge
trond karlsen Vararepresentant

 Statens vegvesen 
Det sentrale tilsettingsråd 
oddbjørn nilsen 
helge haukeland  Vararepresentant

 Kystverket 
Det sentrale tilsettingsråd 
karl s. olsen 
oddbjørn nilsen

 Diverse 
Møllergt. 3 A/S, styret 
erna C. dynge
helge haukeland 
kirsti Mandal
svein Johansen Vararepresentant

Arbeidsmiljøutvalget 
trond karlsen
kirsti Mandal
Jarle dalberg
Mette irene Øien

Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret
kirsti Mandal 
ghulam abbas

    ForbUndets representasJon       i styrer, rÅd og UtValg
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LO Media, styret
erna C. dynge 
kirsti Mandal  Vararepresentant

Folkeferie, styret
kirsti Mandal  Vararepresentant

AOF, styret 
kirsti Mandal Vararepresentant

Sparebank 1, livsforsikring
erna C. dynge  Vararepresentant til styret

Forsikringskomiteen (LO)
kirsti Mandal

Fellesutvalget for LO favørprodukter
kirsti Mandal 

AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, styret
kirsti Mandal

Fondsstyret for de regionale verneombud 
erna C. dynge
helge haukeland  Vararepresentant

Ren Utvikling
lise solvang
svein Johansen

Godkjenningsnemnda i Ren Utvikling
lise solvang

Sikker vakt
trond karlsen 

Vekterskolen
trond karlsen
thor sannæss
ole Morten karlsen

Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret
oddbjørn nilsen 
svein Johansen  Vararepresentant

Rådet for fjellsprengning
oddbjørn nilsen
helge haukeland Vararepresentant

LOs hovedstyre for AKAN
trond karlsen

Arbeidsmiljøsenterets representantskap
trond karlsen
lise solvang Vararepresentant

 Representasjon – innenlandske og utenlandske 
 kongresser og landsmøter

Utenlandske:
iska, internasjonalen for statlige og kommunalt ansattes 28. verdens-
kongress, Wien 24. - 28. september – helge haukeland, kirsti Mandal 
og karl s. olsen.
iCeM kongress i thailand 17. - 25. november – erna C. dynge,  
thorbjørn Jungård og kjell borglund.
nordisk Veg- og anleggsarbeiderunion, hunderfossen 29. – 31. august 
– helge haukeland, oddbjørn nilsen, Jens petter hermansen og  
toralf Årdal
3F, Fagligt Fællesforbunds kongress, Ålborg, danmark  
15. – 18. september – kirsti Mandal

Innenlandske: 
Framfylkingens 13. ordinære landsmøte 21. – 23. september  
– pål sture nilsen
hotell og restaurantarbeiderforbundets landsmøte 25. – 28. mai  
– lise solvang

 Forbunds- og landsstyremøter 

det er avholdt 10 forbundsstyremøter og 3 landsstyremøter. 
Forbundsstyret har behandlet i alt 155 saker, herav 70 referatsaker og  
85 behandlingssaker

Landsstyremøtet 18. januar 2007, Oslo, behandlet følgende saker: 
Forbundets 36. ordinære landsmøte – Forretningsorden
Forbundets 36. ordinære landsmøte – dagsorden
Vedtektene – innkomne forslag til landsmøtet
handlingsprogrammet – innkomne forslag til landsmøtet
suppleringsvalg
godtgjørelse til forbundsstyret
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 Arbeidsmanden

arbeidsmanden utkom med 10 nummer i 2007. i britt andreassens syke-
fravær vikarierte bente bolstad som redaktør i de to første utgavene av 
bladet. nummer en bød på en større reportasje i anledning av at det var 
100 år siden gruvearbeiderne i sulitjelma gjorde opprør og tok steget inn 
i arbeidsmandsforbundet og fikk tariffavtale. i nummer to satte renhol-
dere i glomfjord foten ned og forlangte bedre arbeidsforhold. nummer 
tre brakte fortsettelsen av prøveordningen med sekstimersdag på Minera 
norge as på oppdal. landsmøtet la beslag på mye spalteplass i de 
neste to numrene, med vedtak, uttalelser og gjenvalg av den sittende 
ledelse. dessuten en presentasjon av forbundets første landsmøtevalgte 
ungdomssekretær, pål sture nilsen. Vedtaket om en ny, frivillig gruppe-
forsikring ble fulgt opp med reportasjer resten av året. da høsten kom 
oppfordret forbundsleder erna C. dynge medlemmene til å bruke 
stemme retten ved kommune- og fylkestingsvalget.

arbeidsmanden kom på nett under landsmøtet i mai.

av større saker i 2007 kan nevnes: «optimisme i rana gruber», «endelig full-
verdig anleggsutdanning», «Ungdommelig kick-off», «Magny hansen: Uredd 
og sterk», samt en reportasje om Jan tveita, som gikk fra å være 100 
prosent uføretrygdet til å arbeide i full stilling i norsk stein as på Jelsa. 

 Informasjonsvirksomheten 

informasjonssekretæren i forbundet har i 2007 videreutviklet forbundets 
websider overfor medlemmer, avdelinger og tillitsvalgte.

informasjonssekretæren har hatt det redaksjonelle ansvaret for forbundets 
websider og forbundets elektroniske nettbutikk for strø- og profilerings-
artikler. nettsiden for profileringsartikler er direkte linket til forbundets 
hjemmeside på internett, slik at avdelinger og medlemmer kan kjøpe 
varer direkte fra nettet, via firmaet som står for salget. dette har gjort 
dette salget enklere tilgjengelig for forbundets medlemmer. internettsi-
dene har blitt videreutviklet med egne portaler for medlemmenes rettig-
heter (oppslag), landsmøteweb og forsikring. på trykksaksiden er årsbe-
retning og regnskap produsert, samt retrykk av aktuelt brosjyrematriell.

landsmøtet i 2007 var viktig for informasjonsvirksomheten i forbundet. 
Under mottoet «Fellesskapet vår styrke» ble det laget eget landsmøte-
design som ble benyttet i all trykksakproduksjon og som satte sitt preg 
på landsmøtesalen. Videre ble hele landsmøtet kringkastet direkte på 
internett, og egne websider for landsmøtet ble oppdatert og vil også 
være tilgjengelig på nett i ettertid. Medieprofileringen av forbundet var 

Landsstyremøtet 4. mai 2007, Oslo, behandlet følgende saker: 
Faglig – politisk beretning 2006
Årsberetning og resultatregnskap 2006
landsmøtet 2007 – dirigenter, sekretærer og komiteer

Landsstyremøte 8. november 2007, Oslo, behandlet følgende saker:
aFp – orientering fra lo
Valg av tariffråd
Valg av komiteer, råd og utvalg, samt mandat for disse
suppleringsvalg
innføring av ny gruppeforsikring

 Rundskriv 

Nr. Dato Innhold
 1 04.01 bransjekurs renhold, private anlegg, bergindustrien
 2 15.01 bransjekurs vakt
 3 31.01 Forberedelser til landsmøtet
 4 06.02 solidaritetsdugnad for palestina 
 5 14.02 tjenestepensjon – innstilling nr. 2 fra los  
   pensjonspolitiske utvalg
 6 06.03 Veterantreff sulitjelma hotell 17. -21. september
 7 08.03 Forslag til valgkomiteen – skjema 
 8 28.03 regionale konferanser – etnisk mangfold i lo
 9 15.06 los Ungdomskonferanse 2007
 10 0207 praktisering av aMl § 16-2 (2) – reservasjonsretten 
 11 04.07 tariffrevisjonen 2008 – Forslag fra avdelingene –  
   Forslag på kandidater
 12 14.08 Valg av sekretær i lo stat
 13 03.09 Forslag til representanter i komiteer, råd og utvalg
 14 08.10 kulturtiltak i 2008 – Økonomisk støtte fra lo 
 15 10.10 los 32. ordinære kongress – dagsorden og forslag
 16 26.11 los kulturpris 2007 
 17 30.11 hovedoppgjøret 2008 lo-krav krav

 Høringer

Forbundet har i løpet av året deltatt i møter i departementene og gjennom 
skriftlige høringssvar til lo i ulike politiske saker. konkrete eksempler på 
slike saker har vært: Ferieloven, lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrak-
ter, byggherreforskriften, påsynsrett og innsynsrett for tillitsvalgte, gebyr-
satser for kystverket, kjøp av seksuelle tjenester m.m.
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god under landsmøtet og landsmøtesidene ble løpende oppdatert med 
referater, vedtak og medieoppslag. landsmøtet hadde løpende dekning 
fra lo-media og i riksdekkende nyhetsmedier.

kontakten med pressen var for øvrig god i 2007 og det ble sendt ut flere 
pressemeldinger, og forbundet har hatt direktekontakt med presse og 
medie i forbindelse med enkeltsaker og enkeltoppslag. totalt var forbun-
det omtalt i ca 500 oppslag i radio, tv og trykte medier i 2007. Forbundet 
har også i 2007 utgitt forbundsalmanakken som blir solgt til avdelingene. 
det har i løpet av året blitt sendt ut informasjon til avdelingen som 
e-post, vedlegg og informasjon på hjemmesidene. det har derfor ikke 
blitt produsert egne hurtiginfo i 2007.

 Verving 

Forbundet hadde god medlemstilslutning også dette året. Vi endte på et års-
resultat på 23 185 aktive medlemmer, som er 355 flere enn foregående år. 

i løpet av året er det innmeldt 4382 medlemmer. 1369 er strøket, 1623 er 
utmeldt, 715 er overført til andre lo-forbund, 70 er overført utenlandske 
forbund og 452 er døde. 

antallet pensjonerte har fortsatt med å gå ned, og har blitt 349 færre i 
løpet av året, fra 8434 til 8085. antallet som er over 75 år er nå på 3689, 
en nedgang på 105.

i våre månedlige statstikker og kommentarer til disse, fokuserer vi på 
aktive medlemmer, da det er dette tallet som viser drifts- og aktivitets-
grunnlaget vårt. når vi ser hvor stor gjennomstrømningen er, sier det noe 
om hvor mye arbeid det krever å få til plusstall. Ca 4400 innmeldinger gir 
bare 350 i nettovekst! Vi er derfor svært fornøyd med den prestasjonen 
våre ansatte og tillitsvalgte har gjort for å få flere medlemmer.

Maskin er den av gruppen som øker absolutt mest – med hele 303. deretter 
følger renhold med 85 og bergindustrien med 52. Vi merker oss også stor 
prosentvis økning i de små gruppene vaktmester og parkering, med henholds-
vis 48 og 25 i pluss. Vakt som hadde en formidabel økning forrige år, har 
nå en nedgang på 38. størst tilbakegang er det på private anlegg med minus 
50. Videre går de i statlige mer ned, veg har minus 26 og kyst minus 24.

også til dette landsmøtet ble det laget en ny utgave av Verv og vinn bro-
sjyren, med nytt premieutvalg. det knytter seg alltid spenning til hvordan 
dette blir mottatt, og vi har fått gode innspill med premieønsker under-
veis, spesielt fra ungdomsutvalget. responsen har vært god, og svært 
mange av forbundets medlemmer bruker denne ordningen jevnlig. etter 

landsmøtet har vi også videreutviklet tilgangen fra hjemmesidene for å 
se på premieutvalget. Fordelen med dette er at vi der kan ta inn endrin-
ger som oppstår underveis. det skjer stadig at produkter vi har valgt ut 
til premier må erstattes med nye. innmeldinger via nettsidene har tatt 
seg betraktelig opp etter dette. Vekterne utmerker seg som den gruppen 
som bruker det mest aktivt.  

 Medlemsbevegelsen

 31.12.2006 31.12.2007
Aktive medlemmer 
kvinner 7 137 7 171
Menn 15 693 16 014
Til sammen: 22 830 23 185

Pensjonister /Frimedlemmer
kvinner 2 327 2 339
Menn 5 907 5 746
Til sammen 8 234 8 085

Totalt medlemstall
kvinner 9 464 9 510
Menn 21 600 21 760
Til sammen: 31 064 31 270

 Egen organisasjon  

Forberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet preget naturlig nok 
første halvår. et stort apparat var i sving for å klargjøre alt som skal til 
for å få et så omfattende arrangement av stabelen. siden forrige lands-
møte har det vært store utskiftinger i forbundet, så for mange var dette 
første gang de deltok som arrangører. etter at landsmøtene to ganger har 
vært avholdt utenfor hovedstaden, var vi i år tilbake i Folkets hus i oslo. 
alle var innkvartert på royal Christiania hotell, der vi også hadde lands-
møtefesten. dette fungerte godt, og tilbakemeldingene fra delegater 
tydet på at alle var tilfreds med den praktiske tilretteleggingen

det forelå i alt 219 innkomne forslag, som ble behandlet på forbunds- og 
landsstyremøtene på sørmarka 18.-19. januar. det ga ganske kort tid til 
prosessen med trykking av dokumentene, men med god bistand fra lo 
Media ble det ferdig for å sendes ut i rett tid til avdelingene. 

Varigheten av landsmøte var kuttet med en dag i forhold til tidligere år. 
Mange var spent på om det ville føre til tidsnød og lange kveldsmøter, 
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noe som ikke slo til. denne gangen ble det ikke holdt gruppemøter, noe 
som har sammenheng med at tariffrådene ikke lenger velges på lands-
møtene. noe helt nytt ble forsøkt, ved at man på landsmøtets andre dag 
arrangerte en paneldebatt om sosial dumping. det var innledninger ved 
lise solvang, statsråd bjarne håkon hansen og direktør ved oslo lignings-
kontor Jan egil kristiansen.  i panelet var i tillegg petter Furulund fra 
sbl, erna C. dynge og bjørn hundhammer. debatten ble ledet av aslak 
bonde. For første gang var landsmøtet også overført direkte på internett 
via forbundets hjemmesider.

Ungdommen har de senere årene krevd mer plass i organisasjonen, så 
også på dette landsmøtet. det som vakte størst oppmerksomhet var da 
det ble fremmet et benkeforlag om at landsmøtet i tillegg til 4 forbunds-
sekretærer skulle velge en ungdomssekretær. Forslaget ble vedtatt, og 
pål sture nilsen ble valgt som forbundets første ungdomssekretær. de 
yngste delegatene hevdet seg godt også i debattene for øvrig med forbe-
redte og gode innlegg. noe som viser at det gror godt med organisasjons-
talenter i rekkene. det ble også vedtatt et eget forslag om sterkere 
satsing på ungdomsarbeidet i kommende periode. 

Vedtaket som utvilsomt har ført til mest etterarbeid er det om å innføre 
en ny gruppeforsikring som gir dekning ved uførhet etter sykdom og ved 
død. både sentralt og lokalt er det lagt ned et stort arbeid med å spre 
informasjon om ordningen og å få på plass alle nødvendige rutiner. 
saken var forberedt i lang tid i forsikringskomiteen, i samarbeid med for-
bundsstyret. i september ble det holdt en samling for forbundets ansatte 
på avdelingskontorene og sparebank1s representanter lokalt, for å gå 
gjennom innholdet i ordningen, informasjonsmateriellet og planlegge 
hvordan informasjonsspredningen skulle foregå lokalt.

i mai, kort tid etter landsmøtet, ble de avholdt en samling for avdelings-
ledere, distriktssekretærer og organisasjonsarbeidere. siden det lokale 
samarbeidet i det vesentlige foregår mellom disse gruppene var det ytret 
ønske fra avdelingslederne om å ha dette sammen. et vellykket gruppe-
arbeid endte opp i et notat om hva man er opptatt av å få til framover. 
det man entydig kan lese ut fra dette er at vi må satse sterkere på opp-
læring og utvikling av tillitsvalgte for å styrke oss som organisasjon. 
gjennom å ta det nye opplæringsprogrammet mer i bruk, bør det ligge 
godt til rette for å få dette til.

på den teknologiske siden skjer det stadig videreutvikling som gir oss 
nye muligheter og utfordringer. Fra november ble drift av data satt ut til 
firmaet telecomputing. 

det er jevnlig avholdt møter med de tillitsvalgte for hk, distriktssekretærene 
og de regionale verneombudene for informasjon, drøfting og forhandlinger. 

 Kursvirksomheten

Etter- og videreutdanning

bildet over viser modulene i forbundets opplæringsprogram. dette er 
utviklet i samarbeid med aoF – lo kompetanse og de første modulene 
ble tilbudt våre medlemmer i 2006 og er videreutviklet i 2007. det er 
utarbeidet kurshefter, dreiebøker og presentasjonsmateriell til modulene. 
i tillegg brukes Håndbok for tillitsvalgte i NAF i revidert utgave.

kursmodulene introduksjon og Forbundsskolen administreres og gjennom-
føres i avdelingene, så nære medlemmene som mulig, med sikte på å nå 
flere medlemmer og tillitsvalgte med riktig tilbud om opplæring til riktig tid.

erfaringene så langt er at introduksjon er man rimelig godt i gang med 
rundt om i avdelingene, da 163 av våre medlemmer har deltatt på dette.  
det er sågar gjennomført kurs for medlemmer med minoritetsbakgrunn 
ved bruk av tolk. Forbundsskolen sliter man litt mer med, men det er nå 
flere avdelinger som samarbeider om gjennomføringen og dette synes å 
være veien å gå fremover selv om beskjedne 54 personer deltok på 
denne opplæringen i 2007.

Modul 3 Fordypning vil bli delt opp i temaer og vi har i inneværende år 
utviklet en ny fordypningsbolk innen organisasjon.en pilot på dette gjen-
nomføres i april 2008. Fordypning skal administreres og gjennomføres av 
forbundet sentralt og er ment for tillitsvalgte med erfaring som har 
behov for faglig påfyll og videreutvikling. 

Modul 4 Videregående er lo/aoF sin toppskolering på sørmarka. også i 
inneværende år har vi satset tungt på dette og har hatt flere deltakere 
med på alle tiltakene innen toppskolering til sammen 23 personer.

Forbundsskolen Fordypning Videregående

Organisasjon LO skolen

Lov/avtale AML skolen

Forhandling

Overenskomst
Bransje

Bransjekurs

HMS (40 t)

Introduksjon
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avdelingene har i tillegg fått tildelt midler for å gjennomføre diverse til-
tak innen tillitsvalgtskolering samt omfattende forberedelser til forbun-
dets landsmøte i 2007.

det er ellers en meget gledelig positiv utvikling innen stipend for delta-
gelse på kurs i regi av aoF i Moto – serien. det er dessuten gitt stipend 
for deltakelse i lo stat og til samarbeidstiltak på tvers av avdelings/for-
bundsgrensene. 

opplæring på dagtid uten overnatting har vært gjennomført i oslo – 
området ved lo – huset på gardermoen i et samarbeid mellom aoF på 
gardermoen og vår avdeling oslo/akershus.

i forbundet sentralt har man også  i inneværende år lagt ned mye ressur-
ser på utviklingen av  nye opplæringstiltak. i tillegg til forbundets eget 
opplæringsprogram, er vi med på å utvikle kurs for tillitsvalgte med 
minoritetsbakgrunn i samarbeid med lo og aoF og en pilot på dette skal 
kjøres på Østlandet i april 2008.

i tillegg er det gjennomført:
bransjekurs for flere av bransjene•	
arbeidskonferanse innen sosial dumping for tillitsvalgte innen  •	

 anlegg, maskin og bergverk 
arbeidskonferanse innen samarbeid om faglig politisk arbeid, samt  •	

 drift og rolleavklaring i avdelingene for valgte avdelingsledere,  
 distriktssekretærer og organisasjonsarbeidere.

kurs på vekteroverenskomsten (dette skal også tilbys i andre  •	
 bransjer i 2008) 

forberedende opplæring for samlinger innen samarbeidstiltaket  •	
 ren Utvikling som drives av forbundet i samarbeid med sbl med  
 økonomisk støtte fra Fellestiltakene lo – nho.

den samlede kursoversikten for 2007 viser at det gjennomføres flere 
grunnleggende opplæringstiltak rettet mot tillitsvalgtopplæring enn tid-
ligere. samtidig viser oversikten en klar positiv økning i antall deltakere 
totalt sett. det er allikevel en klar og ønsket dreining mot mer planmes-
sig og målrettet aktivitet tilpasset våre medlemsgrupper. 

all vår kursaktivitet registreres nå på den enkeltes medlemsbilde på for-
bundets medlemssystem. dette vil bidra til at planlegging av nye tiltak 
tilpasset det enkelte medlems behov til enhver tid vil være mulig.

NAFs utdanningsfond
det er i 2007 utbetalt i alt kr. 31.000,- i utdanningsstipend fordelt på 31 
søkere. disse fordeler seg på 14 kvinner og 17 menn. de fleste søkerne 
er tildelt stipend i forbindelse med fagutdanning – § 3.5 praksiskandidater.

Vakt, renhold og bergverk er de største gruppene som er tildelt stipend.
en av årsakene til nedgangen i antall søkere anses å skyldes det store 
presset som for tiden er i det norske arbeidsmarkedet.
hvorfor det er så stort avvik mellom antall søkere fra naF i los utdan-
ningsfond og naFs utdanningsfond kan ha flere årsaker.

LOs utdanningsfond
i alt 118 av naFs medlemmer er tildelt stipend fra los utdanningsfond i 
2007. naFs medlemmer ble i alt tildelt kr. 833.700,- som utgjør 6,24 % 
av det samlede beløp på kr. 13.355.600,- som er tildelt gjennom los utdan-
ningsfond i 2007.

hoveddelen av årsaken til nedgangen i antall tildelte stipend fra los 
utdanningsfond i 2007 anses å skyldes det presset som er i det norske 
arbeidsmarkedet.

 Ungdomsutvalget

landsmøtet ble en milepæl på mange måter, men kanskje spesielt på 
ungdomssiden. engasjementet fra de unge var stort og mange var på 
talerstolen under landsmøtet. landsmøtet bestemte at det skulle være 
en ungdomssekretær i forbundet. Ungdomssekretæren startet sitt arbeid 
i midten av august. Frem til da hadde forbundssekretær lise solvang 
ansvaret for ungdomsarbeidet.

i oktober deltok 18 unge engasjerte medlemmer fra forbundet på los 
Ungdomskonferanse på sørmarka. Vel 160 deltakere satte sitt preg på en 
helg med masse spennende, faglig innhold. lørdag og søndag var det 
flere parallellseminar med temaer som Frp-koden, klimautfordringene, 
palestina og bedre-prosjektet til Fagforbundet. sjelden, eller aldri, har  
så mange fra naF deltatt på los ungdomskonferanse. det borger for en 
lysende framtid i forbundet når så mange møtes for å bygge nettverk. 

det ble gjennomført et ungdomskickoff i avdeling 3 Møre og romsdal i 
oktober. her møttes unge medlemmer fra flere bransjer for å få mer 
kunnskap om forbundet og dermed kunne bidra i det videre arbeidet på 
ungdomssiden i avdelingen. kurset var vellykket og deltagerne syntes 
den fysiske aktiviteten på lørdag var et godt tiltak for nettverksbyggingen.

det sentrale ungdomsutvalget ble valgt på møte i landsstyret den 8. 
november og første møte ble avholdt like etter.

det har vært avholdt tre møter i det sentrale ungdomsutvalget i perioden.
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Ungdomssekretæren har deltatt på møter i ungdomsutvalgene i avdeling 
8 Midt-norge og avdeling 2 oslo og akerhus.

Ungdomssekretæren har deltatt på tre møter i los sentrale Ungdoms-
utvalg.

Flere av avdelingene har deltatt på los sommerpatrulje.

 Forbundets samferdselskomité

Faglig politisk beretning 2007
samferdselskomiteen hadde sin aktive del første halvår 2007. etter 
landsmøtet 5. – 9. mai valgte landsstyret nytt samferdselsutvalg den  
8. november. Følgelig var utvalgsmøtet den 19. mars det eneste ordinære 
møte i 2007. her ble tidligere saker fulgt opp.

Utvalget ba blant annet om et møte med Vegdirektoratet, som en stor 
byggherre, og arbeidstilsynet, i forhold til sosial dumping og arbeidstids-
ordninger. 

den 20. juni var det et møte mellom naF og Vegdirektoratet. Flere tillitsvalg-
te og ansatte var med. Fordi vegdirektør søfteland hadde søkt permisjon 
etter hanekleivtunnelsaken, møtte bjørvik som fungerende vegdirektør.

naF tok opp tidligere saker til diskusjon:
sosial dumping•	
arbeidssikring, og permanent sikring i tunell•	
Funksjonskontrakter som går mest på pris og har liten fokus på  •	

 kvalitet, ikke minst vedr. vintervedlikeholdet
graverende brudd på sikkerhet vedr brubygging av utenlands  •	

 entreprenør, dokumentert ved to av våre regionale verneombud

Vegdirektoratet var enig i de fleste av naFs synspunkter. de ønsket vide-
re dialog, og påtok seg å kalle inn til nytt møte.

samferdselskomiteen fikk få innspill fra avdelingene og fra de forskjellige 
samferdselsutvalg i 2007.

en annen sak komiteen har engasjert seg i er bygging av stad skipstunell. 
Flere tillitsvalgte og ansatte fra naF har deltatt på ulike møter vedr. dette.

den 11. juni var leder og sekretær i naFs samferdselskomite i møte med 
aps medlemmer i stortingets samferdselskomite. Møtet var en gjensidig 
orientering. thorstein rudihagen tok bla opp framtidig organisering av 

veivedlikeholdet. han så gjerne en tilbakeføring til statens Vegvesen 
som den beste løsningen.

naF stilte spørsmål om utskillingen av produksjonen i kystverket (sekora) 
var hensiktsmessig, og viste også til den mangelfulle fartøyflåten kyst-
verket har i dag. gamle båter i tillegg til manglende slepebåtkapasitet.
naF pekte også på at alle ekstrautlegg på grunn av tunellsikring ikke må 
gå utover det ordinære vegbudsjettet, men at det tvert imot må brukes 
ekstra midler for å ta av noe av etterslepet på veivedlikeholdet.

Utvalgets leder og sekretær er også engasjert i los samferdselsutvalg 
som leder og medlem. dette utvalget var på studietur til stockholm den 
22.–23. februar. her ble vi møtt av riksdagsfolk og svensk lo som orien-
terte oss om sin form for prosjektfinansiering. gjenbesøk fra sverige den 
4.–5.juni for at de skulle se på den norske modellen vedr offentlig privat 
samarbeid (ops, 3 prosjekt) på vegutbygging. 

den 20. mars arrangerte los samferdselsutvalg en dagskonferanse. alle 
medlemmene i naFs samferdselskomite deltok. samferdselsministeren 
var en av innlederne. 

den 18. oktober deltok naF, lo og flere av de andre forbundene innenfor 
samferdsel på en høring i stortinget vedr statsbudsjettet 2008.

Forbundet har også deltatt på et møte i lo stat sammen med «de rød-
grønnes» medlemmer i stortingets samferdselskomite. statsbudsjettet 
innenfor samferdsel var hovedtema her også.

Vi har også deltatt på departementets forberedende regionmøte om 
framtidig satsing innenfor samferdsel.  

naFs ledelse og administrasjon følger gjennom året opp både handlings-
planen og innspill som organisasjonen får fra sine tillitsvalgte.

 Bergindustrien 

det har i løpet av året vært en vekst i medlemstallet innenfor dette 
området. tallet har steget fra 1573 i 2006 til 1625 ved utgangen av 2007.
det er i alt 36 bedrifter med tariffavtale innenfor bergindustrien.

det har i løpet av året vært tre yrkesskadesaker til behandling som er 
avsluttet, og sju yrkesskadesaker som er under behandling. sju tviste-
saker er ikke ferdigbehandlet.
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bergindustrien har med få unntak gått med høytrykk. det er også flere 
bedrifter underetablering og det mest konkrete er oppstart av sydvaran-
ger. her er det norske og australske interesser som står bak.

lønnsoppgjøret i 2007 ga følgende lønnstillegg. det ble gitt et generelt 
på kr 2,50 pr. time og et lavtlønnstillegg på kr. 1,- pr. time. 

 Svalbard

Beretning Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) 2007:
det har i løpet av året har det vært en økning i medlemstallet i bedriften. 
pr. 31.12.07 var det registrert 266 medlemmer. dette er en økning på 13 
medlemmer. snsg har dette året satt mange nye rekorder i produksjonen, 
beste månedsresultatet  var på 506276 tonn og årsresultatet endte opp 
med 4068599 tonn produsert fra svea nord.

det er igangsatt forberedelser til søknader på drift av nye områder.

det er en pågående yrkesskadesak i bedriften.

Serviceoverenskomst for Svalbard 
på denne overenskomsten er det et stabilt antall medlemmer.  
pr. 31.12.07 er det 48 medlemmer på avtalen fordelt på tre bedrifter.

det har i perioden vært en tvistesak som er behandlet lokalt.

opptrappingsavtalen vedrørende lønn som ble inngått i tariffoppgjøret 
2006 ble for 2007 justert med kr  2,- fra 1. januar 2007. i tillegg kom det 
generelle tillegget på kr 2,50- som ble gitt til alle overenskomster innen-
for nho området.
 
Leonhard Nilsen Store Norske (LNSN)
på denne avtalen har det vært en liten økning i medlemstallet i løpet av 
året. Ved utgangen av 2007 var det registrert 87 medlemmer i bedriften. 
det er en økning på 16 medlemmer.

det har i perioden ikke vært noen saker til behandling i bedriften.
Forholdene for bedriften er normalisert i forhold til brannen i svea nord.

lokale forhandlinger på mellomoppgjøret ble avholdt i longyearbyen den 
28.juni. det ga et resultat pålydende kr. 7,70 pr. time på grunnlønnsatsen, 
37,5 t arbeidsuke.

det har vært stor aktivitet i bedriften for å få på plass en arbeidstidsord-
ning for de ansatte i svea. 

 Asfalt og Veivedlikehold

Medlemsutviklingen har for dette området nå etter noen år med ned-
gang, vist en positiv utvikling. Medlemstallet har i perioden økt fra 516 
ved utgangen av 2006 til 540 ved utgangen av 2007.

i perioden har det vært totalt to saker til behandling i forbundet. en 
yrkesskadesak er avsluttet, og en går til videre behandling.

tariffoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 2,50- pr. time som ble lagt på 
lønnssatsene i overenskomstens lønnsbestemmelser.

det har i perioden vært arbeidet med et partsammensatt utvalg for å se 
på overenskomstens brakkebestemmelser og forholdene knyttet til inn-
ført bruk av lagbiler. arbeidet med dette er ved årets slutt ikke ferdig, og 
det blir arbeidet videre med dette mot tariffoppgjøret i 2008. 

avtalen som er inngått mellom Fagforbundet og vårt forbund i forbindelse 
med oslo Vei as har også i løpet av året kommet i gang. dette med bak-
grunn i at ansatte i oslo Vei as er organisert i Fagforbundet, men følger 
overenskomst for asfalt og Veivedlikehold.

samarbeidet med Fellesforbundet har også i denne perioden fungert veldig bra.

 Private Anlegg 

også i 2007 har anleggsbransjen vært preget av høy aktivitet og mange 
oppdrag. dette har medført at det har vanskelig å dekke behovet for kva-
lifisert arbeidskraft. entreprenørene har løst noe av disse problemene 
ved å benytte seg av bemanningsselskaper som adeco og Manpower.

til tross for den høye aktiviteten så er medlemstallet i løpet av året gått 
ned med 50. Årsaken til dette er det vanskelig å si noe konkret om.
private anlegg er allikevel den nest største gruppen innenfor forbundets 
områder med totalt 5123 aktive medlemmer pr. 31.12.07.

det er i 2007 tegnet en ny tariffavtale innenfor området.

Forbundet er med i styrings- og arbeidsgruppen innefor seriøsitet i byg-
genæringen. en av hovedoppgavene i dette arbeidet har vært å få på 
plass id kort for næringen. dette som et ledd i å motarbeide sosial dum-
ping innenfor bransjen.

Forbundet er også aktivt med i nbtF som er den nordiske føderasjon for 
bygg- og anleggssektoren.
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en annen utfordring i anleggsbransjen er arbeidstidsordninger. antallet 
søknader er fortsatt økende. noe av problemene ligger i at antall søkna-
der som ligger utenfor forbundets mandat for godkjenning.
disse søknader må videresendes til lo for godkjenning.

av behandlingssaker har det i løpet av året vært totalt 60 til behandling i 
forbundet sentralt og i avdelingene. av yrkesskadesaker er det åtte saker 
som er avsluttet, mens 33 saker er under behandling videre. det er 
behandlet og avsluttet ni tvistesaker av forskjellig type, og én oppsigel-
sessak er avsluttet. ni tvistesaker er under fortsatt behandling.

lønnsoppgjøret i 2007 var et mellomoppgjør, og resultatet var et generelt 
tillegg på kr 2,50- som ble lagt på minstelønnsatsene i overenskomsten.

det arbeides også aktivt innenfor forbundets samferdselsutvalget med 
aktuelle bransjetemaer. Utvalget består av representanter fra de store 
riksentreprenørene og fra kystverket.

Forbundet har god kontakt med de store entreprenørene, og har i perio-
den vært til stede på flere samlinger og fellesmøter som er arrangert av 
entreprenørene. 

 Kraftlinjefirmaer

det er også i denne perioden bare el tel networks som er omfattet av 
denne tariffavtalen. det har vært lite aktivitet fra de ansatte mot forbun-
det. Årsaken til dette nok er at bedriften samarbeider godt med de 
ansatte.

det har fungert fint i bedriften etter el&it Forbundet fikk egen avtale i 
bedriften for de ansatte som er knyttet til arbeid innefor dette området.

dessverre er medlemstallet synkende i bedriften. det har i løpet av året 
gått ned fra 109 til 82 medlemmer. noe av årsaken er at noen av de 
ansatte har meldt overgang til el&it Forbundet. 

tariffoppgjøret ga kr 2,50.- pr. time som ble lagt flatt ut på minstelønns-
satsene i overenskomsten.

det har i perioden ikke vært noen saker til behandling i forbundet for 
dette området.

 Parkering 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med seks virksomheter, hvorav tre er tilsluttet 
sbl / nho, én er tilsluttet hsh og to er erklæringsbedrifter.  
Forbundet har også medlemmer i fem virksomhet uten tariffavtale.

Ved årets slutt (31.12.07) var det registrert 130 medlemmer innenfor  
parkeringsoverenskomsten. Medlemstallet har økt med 25 medlemmer  
i løpet av året.

Aktiviteter
naF sentralt har behandlet og avsluttet to tvistesaker i 2007. 

Forbundet har i samarbeid med Fagforbundet, kommuneansattes felles-
organisasjon (kFo) og representanter fra bransjen igangsatt et arbeidet 
med etablering av fagbrev for ansatte innenfor parkering.

Tariffoppgjør 2007
resultatet av mellomoppgjøret samt enighet i oppgjøret 2006 ga følgen-
de resultat: Med virkning fra 1. april 2007, gis et generelt tillegg på  
kr. 2,50, lavlønnstillegg på kr 1,00, og et tidligere avtalt tillegg på  
kr 1,00, som til sammen utgjør kr. 4,50 pr. time. 

 Tunnel-, bom- og bruselskaper 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 10 virksomheter, hvorav sju er tilsluttet 
nho (rlF og nho service (tidligere sbl)) og tre er erklæringsbedrift.  
Forbundet har også medlemmer i to virksomheter uten tariffavtale.

Ved årets slutt (31.12.07) var det registrert 98 medlemmer innenfor over-
enskomsten for tunnel-, bom- og bruselskaper. Medlemstallet er redusert 
med åtte medlemmer i løpet av året.

Aktiviteter
naF sentralt har behandlet og avsluttet tre tvistesaker i 2007. 

Tariffoppgjør 2007
resultatet av mellomoppgjøret ga følgende resultat: Med virkning fra  
1. april 2007, gis et generelt tillegg på kr 2,50 og et garantitillegg på  
kr 1,96, som til sammen utgjør kr 4,46- pr. time. 
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 Maskin 

dette området har i løpet av året hatt en veldig positiv utvikling både når 
det gjelder økning i medlemstallet, og tegning av nye tariffavtaler.

det er 2007 tegnet sju nye tariffavtaler på landsbasis, og medlemstallet 
har økt med 303 nye medlemmer fra 2545 til 2848.
dette er økning som er et resultat av godt arbeid fra tillitsvalgte i bedrif-
ter, organisasjonsarbeidere og våre avdelinger.

det har i perioden vært behandlet tre yrkesskadesaker og åtte tvistesa-
ker. 15 saker er under behandling videre. dette er alle yrkesskadesaker. 

Forbundet deltok også i år på anleggsdagene som MeF arrangerte på 
gardermoen i tiden 24.til 25. januar 2007. dette er en samling hvor for-
bundet kommer i god kontakt med mange av arbeidsgiverne innenfor 
maskinentreprenørbransjen, og skaper nyttige bekjentskaper.  

tariffoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et godt resultat for våre 
medlemmer. det ble gitt et generelt tillegg til de som lå over minste-
lønnssatsene i overenskomsten på kr 2,50,-. For de som fulgte overens-
komstens minstelønnssatser ble det gitt et generelt tillegg på kr 9,- pr. 
time. i tillegg ble det gitt kr 1,- i lavtlønnstillegg. totalt økte minstelønns-
satsene med kr 10,-

Forbundet understreker også for denne perioden at samarbeidet med 
MeF har vært meget godt, og at dette også har bidratt til den positive 
utviklingen i bransjen sett med forbundets øyne.

 Vakt 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 22 virksomheter, hvorav 15 er tilsluttet 
nho (nho service (tidligere sbl) og telFo) og 7 er erklæringsbedrifter.  
Forbundet har også medlemmer i 17 virksomheter uten tariffavtale.
det har vært en reduksjon i det totale antall virksomheter vi har hatt 
tariffavtale med og medlemmer i. reduksjonen skylles oppkjøp og sam-
menslåinger. omfanget av tariffavtalen innen bransjen er den samme 
samt at dekningsgraden av vektere omfattet av tariffavtalen har økt noe 
som følge av dette.  

Ved årets slutt (31.12.07) var det registrert 4379 medlemmer innenfor 
Vekteroverenskomsten. Medlemstallet er redusert med 38 medlemmer i 
løpet av året. turnover i bransjen gjør at det faktisk sett må tilkomme et 
vesentlig antall nye medlemmer bare for å opprettholde medlemsantallet. 

naF har i perioden fått avklart organisasjonsretten for noen grupper det 
har vært uenighet om hvor skal organiseres innen lo. der hvor vi har 
oppnådd enighet har organisasjonsretten tilfalt naF. 

Aktiviteter
naF sentralt har behandlet og avsluttet 15 tvistesaker i 2007. 

det har vært avholdt fire møter i godkjenningsnemnda sikker Vakt. naF 
har i perioden innehatt ledervervet. sju virksomheter ble godkjent for 2007.

det har vært avholdt åtte styremøter i Vekterskolen, samt to instruktør-
samlinger. Vekterskolen gjennomfører all lovpålagt opplæring for vektere 
ansatt i virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen 
servicebedriftenes landsforening (nho). Vekterskolen tilbyr også fag-
brevkurs for praksiskandidater. Vekterskolen har også innledet et samar-
beid med Vekterskolen i sverige.

naF har i gjennom deltagelse i faglig råd for service og samferdsel vært 
med å påvirke læreplanen for salg, service og sikkerhet i en retning vi 
mener er formålstjenelig for yrket vekter. nye fagplaner er vedtatt og 
faget sikkerhet har nå blitt et eget fag i skolen.

det er i løpet av første kvartal avholdt to møter i forbindelse med Vekter-
overenskomstens bilag 16. kompetanse - Fagkurs. arbeidsgiver har ikke 
fulgt opp sine forpliktelser når det gjelder oppmøte og utviser en manglen-
de vilje til å følge det vi er blitt enige om. dette har medført at fremdrif-
ten har stoppet opp. saken følges opp som tvistesak.

det har vært avholdt to styremøter i sUn Vakt samt 1 årsmøte i sUn. 
arbeidet med nordiske standardiseringsbeskrivelser av vaktbransjen og 
aktiviteter innen det enkelte land har vært overordnede temaer.

det er avholdt et bransjekurs for vakt med 30 deltakere. kurset tok for 
seg bransjens historie, nå-situasjon og utfordringer, media, saksfremstil-
ling og lov om vaktvirksomhet. politisk ledelse i Justisdepartementet var 
invitert og deltok 1 av dagene.

det er utviklet et Vekteroverenskomstkurs som har vært gjennomført i to 
avdelinger, avdeling 2 og 6.  

naF har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av norsk standard for å utvikle 
en standardkontrakt for vakttjenester i norge. et forslag er utarbeidet og 
sendt på høring i slutten av året.

naF har i samarbeid med sbl søkt om og fått midler fra hovedorganisa-
sjonenes fellestiltak (hF) til gjennomføring av en startkonferanse for å 
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lønnsoppgjøret i 2007 ga følgende lønnstillegg: det ble gitt et generelt 
tillegg på kr 2,50 og et lavtlønnstillegg på kr 1,- pr. time.
lønnstillegget på kr 3,50 pr. time ble lagt flatt ut på alle satser.
det har i perioden vært arbeidet med ny lønnsinnplassering for skade-
sanering. arbeidet er ikke sluttført og vil fortsette i 2008. 

overenskomstens omfangsbestemmelse er omfattende, dette har med-
ført at nye servicetjenester som plantestell og oppsett av plakater har 
inngått tariffavtale der generelle bestemmelser i service- og Vedlike-
holdsoverenskomsten blir lagt til grunn ved inngåelse av tariffavtale.    

 Renhold 

Ved årets slutt var det registreret 6847 medlemmer innen rehold. dette 
er en medlemsvekst på 83 medlemmer. norsk arbeidsmandsforbund har 
inngått 12 nye tariffavtaler i perioden. 29 renholdsbedrifter som er god-
kjent i ren Utvikling deltar i bransjeutviklngsprogrammet dialog som 
pågikk gjennom hele perioden. Målet for prosjektet er å få bedre dialog 
mellom ledelsen og tillitsvalgte på bedriften.

det ble behandlet og avsluttet 34 saker i 2005. 5 yrkessakdesaker, ni 
stillingsvernsaker og 20 tarifftvister som i de flest tilfeller er lønnskrav.

lønnsoppgjøret i 2007 ga følgende lønnstillegg: det ble gitt et generelt 
på kr 2,50 pr. time og et lavtlønnstillegg på kr 1,- pr. time. i tillegg ble 
det utbetalt et garantitillegg på kr 2,94 pr. time. til sammen kr 6,44 pr. 
time som ble lagt flatt ut på lønnssatsene.

bransjens utfordringer er preget av mange useriøse bedrifter, noe som 
medfører vanskelige lønns og arbeidsforhold for våre medlemmer. det er 
mange fremmedspråklige medarbeidere i bransjen. dette gjør det ekstra 
utfordrende å få medlemmer til å påta seg verv som tillitsvalgt.

 Fritids- og aktivitetsavtalene

Skianlegg
avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med fire virksomheter, hvorav én er tilsluttet 
rbl / nho og tre er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer 
i fem virksomheter uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 62 medlemmer innenfor overenskom-
sten for skianlegg. dette er en nedgang på ni medlemmer fra foregåen-
de år. 

bedre samarbeidsforholdene mellom tillitsvalgte og ledelse. på konferan-
sen deltok 51 ledere og tillitsvalgte samt representanter fra lo, naF, 
nho og sbl. konferansen konkluderte med behov for og et ønske om å 
igangsette et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom partene innenfor 
bransjen. det vil bli søkt om midler fra hF til et slikt prosjekt.

naF har gjennomført flere møter med representanter fra Justisdeparte-
mentet og politiet i forbindelse med varslet gjennomgang av lov om 
vaktvirksomhet. naF er utnevnt til å delta i en arbeidsgruppe, nedsatt av 
Justisdepartementet, som i løpet av 2008 skal komme med en innstilling 
på endringer i loven. det er avholdt to møter i arbeidsgruppen. 

Tariffoppgjøret 2007
resultatet av mellomoppgjøret samt enighet i oppgjøret 2006 ga følgende 
resultat: det gis et generelt tillegg på kr 2,50 og et lavlønnstillegg på  
kr 1,00. i tillegg kommer kr 2,50 som følge av tarifforhandlingene 2006. 
til sammen utgjør dette kr 6,- pr. time som gis med virkning fra 1. april 2007. 

nye satser for tjenestegrenstillegg fra 1. april 2007 som følge av tariffor-
handlingene 2006 er:

alarmstasjon:  Fra kr 1050,- pr. mnd til kr 1200,- pr. mnd.
heliport-/flyplasstjeneste:  Fra kr 300,- pr. mnd til kr 600,- pr. mnd.
Justis m/begrenset politimyndighet:  Fra kr 300,- pr. mnd til kr 600,- pr mnd.

lønnstabell for lærlinger:
1. læreår i bedrift kr 52,23
2. læreår i bedrift kr 78,35

 Service og Vedlikehold, vaktmesteravtalen m.m. 

service og vedlikeholdsavtalen gjelder for følgende bransjer
Flyvedlikehold•	
skadesanering•	
Vaktmestere•	
industriservice•	
Flerfaglige tjenester•	

Ved utgangen av perioden er det registrert 630 medlemmer innenfor overens-
komsten. det har vært en økning på 57 medlemmer i perioden. Økningen 
har i hovedsak vært vaktmestere der økningen alene er 48 nye medlemmer.

det er inngått 1 ny tariffavtale i perioden, det er behandlet og avsluttet 
to stillingsvernsaker innen vaktmestere og en tarifftvist innen industri-
service i perioden.
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Fellesforbundet har også organisasjonsrett innenfor overenskomstom-
rådet.

Aktiviteter
en tvistesak er under behandling i 2007.

Tariffoppgjør 2007
det ble gitt et generelt på kr 2,50 pr. time og et lavtlønnstillegg på  
kr 1,- pr. time. 

 Statlig sektor 

Årets mellomoppgjør for staten ble gjennomført ved felles krav fra lo 
stat, ys stat og Unio. Uten dette samarbeidet ville sannsynlig forhand-
lingene blitt betydelig vanskeligere.

det ble oppnådd følgende resultat for statelig sektor:
alle i staten fikk et generelt tillegg. Mange – bl.a. kvinner og lavtlønnete 
ble gitt et lønnstrinn. totalrammen for oppgjøret ble på 4,8 %. dette til-
svarer et gjennomsnittlig løft på kr. 9.500,-. innretningen på lønnsoppgjø-
ret bidro til å utjevne noen av de uønskede lønnsforskjellene mellom 
kvinner og menn i staten. Ved at det ble gitt ett ekstra lønnstrinn til alle 
som befinner seg i stillinger i lønnsrammer oppnådde man å treffe kvin-
negruppene best.

selv om en ikke klarte å utjevne hele forskjellen på en gang må resulta-
tet ses på som et steg i riktig retning. oppgjøret bidro også til å kompen-
sere for at statsansatte de senere årene har blitt hengende etter arbei-
dere og funksjonærer i nho området.

det ble avsatt 0,4 % pr. dato av lønnsmassen til forhandlinger pr. 1. juli 
2007 etter hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3. i tillegg kom 0,1 % av resirku-
lerte midler.det ble ikke avsatt midler til sentrale justerings forhandlinger.

Statens vegvesen
Medlemstallet i statens vegvesen har vært stabilt det siste året og ligger 
tett oppunder 280. det er imidlertid store forskjeller fra region til region. 
spesielt i region øst er andre lo forbund inne og organiserer arbeidsta-
kere som hører hjemme i naF.

Årets lokale lønnsforhandlinger (2.3.3 forhandlinger) ble gjennomført 
lokalt i regionene og stadfestet i forhandlinger mellom Vegdirektoratet 
og organisasjonene. det er en kjensgjerning at våre tillitsvalgte i regio-
nene må slite for å oppnå tilfredsstillende resultater i lokale lønnsfor-
handlinger for grupper med lav og middels lønn i forhold til høylønns-

gruppene. likevel må resultatet for naFs medlemmer kunne betegnes 
som tilfredsstillende.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Medlemstallet på 30 pr. 31.12.2007 er stabilt og svært tilfredsstillende. 
Ved periodens utløp var samtlige arbeidstakere som hører inn under naF 
organisert.

lokale lønnsforhandlinger mellom naF og nVe er av årsaker i nVe i  
forståelse med tillitsvalgte og naF utsatt til nyåret 2008.

Kystverket
Medlemstallet i kystverket har vært stabilt på 141 medlemmer i året 
som har gått. selv om medlemstallet har vært stabilt erfares det at det 
har vært noe bevegelse i perioden med overganger til annet forbund 
utenfor lo. Årsaken er sammensatt, men vi vet at billigere kontingent er 
en av årsakene.

imidlertid registreres det at flere av de som tidligere har meldt overgang 
til annet forbund er kommet tilbake til naF. naF vil likevel stå overfor 
store utfordringer i tiden som kommer for å beholde sin posisjon i kyst-
verket.

det er i perioden gjennomført lokale forhandlinger (2.3.3 forhandlinger). 
resultatet ved de lokale forhandlingene må betegnes som svært tilfreds-
stillende for våre medlemmer.

det er også i denne perioden brukt mye tid til det politiske arbeidet rundt 
kystverket og oljevernberedskapen. sammen med hovedtillitsvalgt i 
kystverket har forbundet satt fokus på de utfordringer og de ansatte står 
overfor i årene som kommer. spesielt er det arbeidet med fartøysfornyel-
se, oljevernberedskap, farleder, og øvrig sikkerhet langs kysten.

 Norsk Arbeidsmandsforbunds hedersstatuett 
 Arbeidsmanden er tildelt:

1. agnes kvilvang 

 Norsk Arbeidsmandsforbunds diplom er tildelt:

1. thorbjørn Jungård (nord)
2. kristoffer skjørestad (sør-Vest)
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ForbUndsoppbygning

landsmøtet

kontrollkomiteen

landsstyret

Forbundsstyret

Forbundsledelsen

avdelinger

klubber/grupper

Medlemmer

«NAFs medlemmer bygger landet»
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styrets beretning       2007

 Resultat, finansiering og 
 fremtidig utvikling

Driftsinntektene i NAF med avdelinger 
var på kroner 107,7 millioner i 2007, 
for konsernet var det kroner 112 milli-
oner. Årsresultatet for NAF med avde-
linger var det et overskudd på kroner 
15 millioner. Hele konsernet hadde et 
overskudd på kroner 16,1 millioner.

Konsernets finansielle stilling pr. 
31.12. 2007 er god.

Forbundets virksomhet har ikke øko-
nomisk vinning som formål, men en 
forsvarlig økonomisk drift hvor de øko-
nomiske ressurser brukes til å fremme 
medlemmenes interesser i samsvar 
med forbundets vedtekter. 

Forbundsstyret foreslår at overskuddet 
overføres på følgende:

annen egenkapital: 11.861.148
kampfondet: 4.000.000
Utdanningsfondet: 300.000

Oslo, 28. mai 2008

 Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2007 er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift. Til grunn 
for dette er forbundets strategiske planer 
og budsjetter for kommende år. For-
bundet har opprettet et aktivitetsfond 
som skal brukes til vervekampanjer for 
å øke medlemstallet. I tillegg avsettes 
det midler for å styrke utdanningsfon-
det. Det ble avsatt kroner 1,7 millioner 
til landsmøte i 2011.

 Arbeidsmiljø og personale

I henhold til gjeldende lover og for-
skrifter fører forbundet og konsernsel-
skapet oversikt over totalt sykefravær 
for de ansatte og tillitsvalgte. I 2007 
har det totale sykefraværet vært på 
6,3% av faktisk arbeidstid i forbundet. 
Både forbundet og konsernselskapet 
arbeider løpende med forbedringer av 
arbeidsmiljø og derigjennom tiltak 
med å redusere antall sykedager. Det er 
ikke forekommet eller blitt rapportert 

alvorlige arbeidsuhell som har resultert 
i store personskader eller materielle 
skader. Arbeidsmiljøet betraktes som 
godt, og det arbeides løpende med til-
tak til forbedringer. Det er opprettet 
arbeidsmiljøutvalg. Forbundet er til-
knyttet bedriftslegeordning.

 Likestilling

31 % av forbundets medlemmer er 
kvinner. Kvinneandelen i de valgte 
organene fordeler seg slik;  i forbunds-
styret 36 %, i landsstyret 40 %. For-
bundsledelsen består av 7 personer 
valgt av landsmøtet, 3 av disse er kvin-
ner. Av bedriftens ansatte er 44 % 
kvinner

 Miljørapportering

Konsernets virksomhet påvirker ikke 
det ytre miljø i vesentlig grad.

VIRKSOMHETENS ART: 
Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler lønns- og 
avtalevilkår for sine medlemmer, både innenfor offentlig og privat sektor. 
Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. Dette selskapet  
er knyttet til forbundets virksomhet for delvis å dekke eget behov for  
kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 12 avde-
linger i Norge, herav en på Svalbard. I 2007 har arbeidsmarkedet vært 
tilfredsstillende innen de fleste av forbundets virksomhetsområder. 

2007



Erna C. Dynge Kirsti Mandal Helge M. Haukeland Svein Johansen         
Forbundsleder organisasjonsleder nestleder styremedlem

Toril Torsvik Eva Jenssen Tommy Nymo Jens-Petter Hermansen
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Kjell Borglund  Terje Mikkelsen Karl S. Olsen 
styremedlem styremedlem styremedlem
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styrets beretning       2007
«NAF har mange aktive tillitsvalgte innenfor  

sine bransjeområder».
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«NAF er en del av det store  
LO-fellesskapet»



 Note 2 007 2 006

 Driftsinntekter  

kontingent inntekter  9  100 679 731 94 714 985
pensjonistkontingent   5 271 669 5 179 933
andre inntekter   501 702 350 227
Sum inntekter   106 453 102 100 245 144

   
 Driftskostnader    

kontingent til andre organisasjoner  12  13 484 477 12 604 614
Forsikringer   26 109 168 24 529 917
driftstilskudd   11 144 518 9 741 111
lønnskostnader  4  30 065 575 28 717 338
avskrivninger  5  555 045 365 517
andre kostnader  6  18 115 646 16 028 151
Sum driftskostnader   -99 474 429 -91 986 647

   
Driftsresultat   6 978 672 8 258 497

   
 Finansposter    

renteinntekter   4 025 551 2 156 478
renteinntekter fra Møllergata 3   500 000 500 000
aksjeutbytte møllergata 3   1 600 000 1 600 000
aksjeutbytte div   702 247 802 247
Verdiøkning av aksjer i sparebanken 1   0 1 661 400
andre finansintekter    
rentekostnader   -2 495 -1 368
Finanskostnader    
Netto finansinntekter   6 825 304 6 718 758

Årsresultat etter finansinntekter   13 803 976 14 977 254
avsetning til landsmøte   1 700 000 1 500 000
resultat etter avsetning   12 103 976 13 477 254

 Andre avsetninger     

kampfondet   4 000 000 3 000 000
Utdanningsfondet   300 000 2 000 000
egenkapital   7 803 976 8 477 254

27:

  resUltatregnskap 2007 naF
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       balanse ForbUndet 2007

 Note 2 007 2 006
 EIENDELER   

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler 1,2,5 7 516 576 3 989 973
Sum varige anleggsmidler  7 516 576 3 989 973
   
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER   
pensjonsmidler 3 16 767 778 16 194 997
aksjer og andeler 8 11 008 601 11 008 601
aksjer i Møllergata 3 8 300 000 300 000
andre finansielle midler 7 3 046 268 2 937 828
lån til Møllergata 3 7 9 000 000 9 000 000
Sum finansielle anleggsmidler  40 122 647 39 441 426
   
Sum anleggsmidler  47 639 223 43 431 399
   
OMLøPSMIDLER   
kundefordringer  9 300 673 11 332 401
andre fordringer  207 758 1 828 524
Fordringer Møllergata 3  1 300 000 3 334 708
sum fordringer  10 808 431 16 495 634
   
Bank/kontanter 13 98 214 563 87 472 962
   
Sum omløpsmidler  109 022 994 103 968 595
SUM EIENDELER  156 662 217 147 399 994
   

  EGENKAPITAL OG GJELD    

EGENKAPITAL   
Annen egenkapital 14 140 359 504 128 255 528
   
AVSETNINGER   
pensjonsforpliktelser 3 4 392 085 4 922 660
avsetning til landsmøte  1 700 000 5 906 900
andre avsetninger  438 000 10 000
sum avsetninger  6 530 085 10 839 560
   
KORTSIKTIG GJELD   
leverandørgjeld  4 212 147 2 642 558
Øvrig kortsiktig gjeld  4 932 060 5 662 348
gjeld til Møllergata 3  628 420 
Sum kortsiktig gjeld  9 772 628 8 304 906
   
Sum gjeld  16 302 713 19 144 466
Sum  gjeld og egenkapital  156 662 217 147 399 994



  NAF MED AVDELINGER    KONSERNET 

  2 006 2 007 Note  Note 2007 2 006

    DRIFTSINNTEKTER   
 94 714 985 100 679 731  kontingent inntekter  100 679 731 94 714 985
 5 179 933 5 271 669  pensjonist kontingent  5 271 669 5 179 933
    leieinntekter  4 521 403 4 534 545
 2 392 341 1 758 372  andre inntekter  1 758 372 2 392 341
 102 287 259 107 709 772  Sum inntekter  112 231 175 106 821 804
      
    DRIFTSKOSTNADER   
 13 201 976 14 130 682 12 kontingent til andre organisajoner 12 14 130 682 13 201 976
 24 529 917 26 109 168  Forsikringer  26 109 168 24 529 917
 29 605 266 31 038 646 4 lønnskostnader 4 31 038 646 29 605 266
 475 421 605 045 5 avskrivninger 5 986 745 835 114
 26 807 529 28 533 629 6 andre kostnader 6 28 854 590 27 802 665
 1 500 000 1 700 000  avsetning til landsmøte  1 700 000 1 500 000
 96 120 109 102 117 170  Sum driftskostnader  102 819 831 97 474 938
      
 6 167 150 5 592 602  Driftresultat  9 411 344 9 346 866
      
    FINANSPOSTER   
 2 426 647 4 814 059  renteinntekter  5 311 711 2 725 321
 500 000 500 000  renteinntekter fra Møllergata 3   
 50 178 1 581 075  salg av aksjer  1 581 075 50 178
 1 181 075 804 022  andre finansinntekter  804 022 1 181 075
 1 600 000 1 600 000  aksjeutbytte Møllergata 3   
    rentekostnader  -731 
 -1 368 -2 678  andre finanskostnader  -2 678 -1 368
 1 661 400 124 995  reversering av finansielle midler  124 995 1 661 400
 7 417 932 9 421 473  Netto finansposter  7 818 394 5 616 606
      
 13 585 082 15 014 075  ordinært resultat før skatt  17 229 738 14 963 472
    skattekostnad 14 -1 068 590 -833 570
      
 13 585 082 15 014 075  Årsresultat  16 161 148 14 129 902
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    resUltatregnskap konsern 2007
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       balanse konsern 2007

  NAF MED AVDELINGER    KONSERNET 

  2 006 2 007 Note   Note 2007 2 006

     EIENDELER    

      
    Utsatt skattefordel   14   581 170   567 190 
    Sum immaterielle eiendeler    581 170   567 190 
      
    tomter    252 159   252 159 
  3 762 266   7 252 101   bygninger    19 132 601   14 225 166 
  897 706   884 475   kontorutstyr    932 575   955 007 
  4 659 972   8 136 576   5  Sum varige anleggsmidler   5   20 317 335   15 432 332 
      
     FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER    
  12 687 134   12 008 104   8  aksjer og andeler   8   12 008 104   12 687 134 
  300 000   300 000   8  aksjer i Møllergata 3    
  16 194 997   16 767 778   3  pensjonsmidler   3   16 767 778   16 194 997 
  3 437 828   3 376 776   7  andre finansielle midler   7   4 233 955   4 295 007 
  9 000 000   9 000 000   7  lån til Møllergata 3    
  41 619 959   41 452 658   Sum finansielle anleggsmidler    33 009 837   33 177 138 
      
  46 279 931   49 589 234    Sum anleggsmidler    53 908 342   49 176 660 
      
     OMLøPSMIDLER    
  2 838 174   3 766 024   kundefordringer    3 921 002   2 995 526 
  1 828 525   207 758   andre fordringer    1 097 787   2 321 701 
  3 334 708   1 300 000   Fordringer Møllergata 3    
  8 001 407   5 273 782   Sum fordringer    5 018 789   5 317 227 
      
      
  113 393 620   125 132 899   13  Bankinnskudd og kontanter   13   134 176 817   125 651 776 
      
  121 395 027   130 406 681   Sum omløpsmidler    139 195 606   130 969 003 
      
 167 674 958   179 995 915   SUM EIENDELER    193 103 949   180 145 664  



  NAF MED AVDELINGER     KONSERNET 

  2 006 2 007 Note  Note 2007 2 006

     EGENKAPITAL     

  148 311 773   163 276 168   15  annen egenkapital  15   173 817 329   157 705 861 
  148 311 773   163 276 168   Sum egenkapital    173 817 329   157 705 861 
      

      GJELD    

     AVSETNING FOR FORPLIKTELSER    
  4 922 660  4 392 085   3  pensjonsforpliktelser  3   4 392 085   4 922 660 
  5 939 980   2 161 080   andre avsetninger   2 161 080   5 939 980 
  10 862 640   6 553 165   Sum avsetning for forpliktelser    6 553 165   10 862 640 
      
     Øvrig langsiktig gjeld    1 069 433   1 366 719 
      
  10 862 640   6 553 165   Sum langsiktig gjeld    7 622 598   12 229 359 
      
     kortsiktig gjeld    
  2 684 772   4 502 124   leverandør gjeld   5 006 618   3 298 476 
  2 507 180   1 793 758   annen kortsiktig gjeld    2 332 554   2 757 189 
   628 420   gjeld Møllergata 3    
     betalbar skatt   1 082 570   846 187 
  3 308 593   3 242 281   skyldige offentlige avgifter    3 242 280   3 308 592 
  8 500 545   10 166 583   Sum kortsiktig gjeld    11 664 022   10 210 444 
      
  19 363 185   16 719 748   Sum gjeld   19 286 620   22 439 803 
      
  167 674 958   179 995 916   Sum gjeld og egenkapital   -     193 103 949   180 145 664 
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oslo, 28. mai 2008 

erna C. dynge  helge haukeland  kirsti Mandal
leder  nestleder  organisasjonsleder

svein Johansen  terje Mikkelsen eva Jenssen  karl s. olsen
styremedlem  styremedlem styremedlem  styremedlem

tommy nymo  kjell borglund  Jens-petter hermansen  toril torsvik
styremedlem styremedlem styremedlem  styremedlem
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       kontantstrØMoppstilling 2007

  NAF MED AVDELINGER     KONSERNET 

  2 006 2 007     2007 2 006

   KONTANTSTRøM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
 13 585 082 15 014 075 ordinært resultat 17 229 738 14 963 472
   periodens betalte skatt -846 187 -803 098
 475 421 605 045 ordinære avskrivninger 986 745 835 114
 1 661 400 124 995 reversering tidligere nedskrivning av finansielle anleggsmidler 124 995 1 661 400
 -1 727 007 -1 103 356 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -1 103 356 -1 727 007
 776 322 2 727 625 endringer fordringer 298 438 1 107 367
 -699 281 1 666 038 endringer kortsiktig gjeld 1 217 195 1 288 149
 1 400 123 -3 778 900 endringer i avsetninger -3 778 900 1 400 123
 -4 008 -8 008 andre tidsavregninger -8 006 -47 099
 15 468 052 15 247 514 Netto kontantstrøm fra forbundets operasjonelle aktiviteter 14 120 662 18 678 421
      

   KONTANTSTRøM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER  
 -211 691 -4 248 317 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -6 038 417 -1 572 884
 1 612 697 740 082 endringer i andre finansielle anleggsmidler 740 082 2 010 741
 1 401 006 -3 508 235 netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet mv -5 298 335 437 857
      

   KONTANTSTRøM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER  
   nedbetalinger langsiktig gjeld -297 286 -570 239
   Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter mv -297 286 -570 239
     
 16 869 058 11 739 279 netto endring i kontanter og bankbeholdninger 8 525 041 18 546 039
 96 524 562 113 393 620 beholdning av kontanter og likvider 01.01.07 125 651 776 107 105 737
 113 393 620 125 132 899 Beholding av kontanter 31.12.2007 134 176 817 125 651 776

 113 393 620 125 132 899 Faktisk beholdning årsregnskap pr 31.12.2007 134 176 817 125 651 776 
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   noter til ForbUnds- og konsernregnskapet For 2007

 Note 1 : Regnskapsprinsipper  
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
konsernregnskapet omfatter naF med avdelinger og det 100% eide Møl-
lergata 3 as. 
konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk 
enhet.  

transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eli-
minert. 
konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at  
datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet.

Datterselskap
datterselskapet vurderes etter kostmetoden i forbundet.  
investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 
verdi dersom verdifall
inntrer og dette ikke forventes å være forbigående. langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regnskapsposter som forfaller 
til betaling innen ett år, 
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekrets-
løpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
kampfondet er ikke kostnadsført.

Fordringer
kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til  
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets  
forventede levetid. 

Kontingentinntekter
opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet 
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. planendringer amorti-
seres over forventet gjenværende opptjeningstid. det samme gjelder esti-
matavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjons-
forpliktelse og pensjonsmidlene (korridor). 

Skatt
skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. skatteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere  
i samme periode er utlignet og nettoført. 

Kontantstrømoppstilling
kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. 
kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 
andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig 
kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kor-
tere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 Note 2 : Eierskap i Møllergata 3

Forbundet eier 100 % av aksjene og har 100 % av stemmeandel i Møller-
gata 3 as.
Møllergata 3 har forretningskontor i oslo.



 NOTE 3 : PENSJONSKOSTNADER      

beregnet kostnad og noteopplysning knyttet til den forsikringsdekkede ordningen, inklusive aFp
   
   2 007 2 006

Årets opptjente pensjonsrettigheter  2 202 708 2 923 578
rentekostnader av opptjente pensjonsrettigheter  2 269 390 2 562 792
avkastning av pensjonsmidler  3 098 399 3 609 731 

pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift  1 373 699 1 876 639

Årets resultatføring av plan- og estimatavvik  212 393 104 284
periodisert arbeidsgiveravgift  165 049 279 310

pensjonskosntader  1 751 141 2 260 233
 
For dnFp er det foretatt kostnadsføring på kr. 561 919    
  spb1 
brutto pensjonsforpliktelser  53 206 652 50 944 323
estimerte pensjonsmidler  54 270 042 58 139 423
netto pensjonsforpliktelser  -1 063 390 -7 195 100
ikke resultatført estimatavvik  -15 704 388 -8 999 897
balanseført verdi av pensjonsforpliktelser  16 767 778 16 194 997

antatt aFp-uttak  1 1

Brutto pensjonsforpliktelse DNFP, forbundets andel  4 392 085 4 922 660

Økonomiske forutsetninger:
diskonteringsrente  5 % 5,50 %
Forventet lønnsregulering  4,50 % 3,30 %
Årlig g-regulering  4,25 % 3,00 %
Årlig pensjonsregulering  4,25 % 3,00 %
arbeidsgiveravgift  14,10 % 14,10 %

Forbundetspensjon - og forsikringsordninger tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (otp). 

 NOTE 4 : LøNNSKOSTNADER, ANTALL, ANSATTE, GODTGJøRELSE    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 006 2 007  2 007 2 006

  25 964 833 29 480 192 lønninger,feriepenger naF 29 480 192 25 964 833
 2 765 598 1 928 856 pensjonskostnader 1 928 856 2 765 598
 -1 182 631 -2 621 865 refunderte sykepenger -2 621 865 -1 182 631
 2 057 466 2 251 463 tapt arbeidsfortjeneste styrer/møter 2 251 463 2 057 466
 29 605 266 31 038 646 Sum lønnskostnader 31 038 646 29 605 266
    
   GODTGJøRELSE FORBUNDSLEDER 
 585 000 611 733 lønn/honorar 611 733 585 000
 21 090 21 509 andre godtgjørelser 21 509 21 090
 74 938 27 088 pensjonsordning 27 088 74 938
 681 028 660 330 Sum 660 330 681 028
    
   GODTGJøRELSE TIL REVISOR(ExCL.MVA.) 
  86 625 lovpålagt revisjon 86 625 
  4 950 andre tjenster utenfor revisjon 4 950 
  91 575 Sum Ernst & Young 91 575 
    
   Revisjonshonorar Tom Røisi  
   lov pålagt revisjon 16 250 
    
 0 91 575 Sum revisjonskostnader 107 825 0
    
 301 710 277 533 Lån til ansatte/tilitvalgte 277 533 301 710
    
 68 70 antall årsverk 70 68
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 NOTE 5 : VARIGE DRIFTSMIDLER NAF MED AVDELINGER       

 Leiligheter/ EDB EDB Programmer   Inventar Sum
 Bygg utstyr program under utvikling

anskaffelseskost 01.01.07 3 812 266 248 743 894 969   4 955 978
anskaffelse av nytt utstyr 2007 3 539 835 202 050  162 500 343 932 4 248 317
korrigering 1 150 000     1 150 000
akkumulert avskrivning -1 250 000 -316 093 -536 982  -114 644 -2 217 719
Balanseført verdi 31.12.07 7 252 101 134 700 357 987 162 500 229 288 8 136 576
      
Årets avskrivning 50 000 261 407 178 994 0 114 644 605 045
Økonomisk levetid  5 år 3  3 år 5 år
avskrivningsplan  lineær lineær  lineær lineær
       

 NOTE 5 : VARIGE DRIFTSMIDLER NAF KONSERN      

 Tomt Leiligheter/ EDB EDB Programmer Inventar Sum
  Bygg utstyr program under utvikling 

anskaffelseskost 01.01.07 252 159 21 038 827 309 936 894 969   22 495 891
anskaffelse av nytt utstyr 2007  5 329 935 202 050  162 500 343 932 6 038 417
korrigering  1 150 000     1 150 000
akkumulert avskrivning  -8 386 161 -329 186 -536 982  -114 644 -9 366 973
Balanseført verdi 31.12.07 252 159 19 132 601 182 800 357 987 162 000 229 288 20 317 335
       
Årets avskrivning 0  422 500 270 607 178 994 0 114 644 986 745
Økonomisk levetid   5år 5 år  5 år 
avskrivningsplan   lineær lineær  lineær 
       

 NOTE 6 : SAMMENSLÅTTE POSTER    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 006 2 007  2 007 2 006

 2 582 000 2 694 000 Fagbladet 2 694 000 2 582 000
 7 099 441 7 288 360 reisekostnader 7 288 360 7 099 441
 989 201 971 768 agitasjon  971 768 989 201
 658 933 658 966 drift av rVo 658 966 658 933
 3 028 180 7 459 596 kurs og tilskudd kurs 7 459 596 3 028 180
 -1 774 146 -4 667 933 refusjon oU midler -4 667 933 -1 774 146
 11 876 329 10 935 604 kontorhold it-kostn. trykking 11 206 565 12 871 465
 1 720 446 1 768 151 bevilgninger og andre medlemsrelaterte kostnader 1 768 151 1 720 446
 103 000 49 000 Utdanningsstipend til medlemmer 49 000 103 000
 484 145 461 698 klubbkostnader 461 698 484 145
 964 419 landsmøte 964 419 0
 40 000 0 avskrivning av gjeld til renutvikling 0 40 000
 26 807 529 28 583 629 Sum andre driftskostnader 28 854 590 27 802 665
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 NOTE 7 : ANDRE FINANSIELLE MIDLER    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 006 2 007  2 007 2 006

 2 000 000 2 000 000 VÅr bank asa 99/09 2 000 000 2 000 000
 358 180 358 180 ansvarlig lånekapital evig varende 358 180 358 180
 277 938 257 350 kongresssentret 257 350 277 938
 0 0 ren Utvikling 0 0
 301 710 277 533 lån til ansatte/tilitsvalgte 277 533 301 710
   obligasjoner i skagen hotel 465 149 465 149
   obligasjoner i Folkets hus 391 030 391 030
   andeler i obos 1 000 1 000
 500 000 483 713 lån til Folkets hus trondheim 483 713 500 000
   0 0
 3 437 828 3 376 776 Sum  4 233 955 4 295 007
    
lån internt i konsernet    
 9 000 000 9 000 000 Møllergata 3  

 NOTE 8 : AKSJER OG ANDELER     
V    

 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 006 2 007  2 007 2 006 Ank.kost

 8 860 800 8 860 800 spb -gruppen1 aksjer 2769 8 860 800 8 860 800 9 970 919
 2 083 400 2 083 400 Fagb. inv.selskap 2083400 aksjer 2 083 400 2 083 400 2 083 400
 45 401 45 401 andeler i kongressentret 45 401 45 401 45 401
 15 000 15 000 statsansatteshus 15 000 15 000 15 000
 4 000 4 000 pax forlag 4 000 4 000 4 000
 42 676 47 272 aksjer avd01 47 272 42 676 47 272
 17 000 17 000 aksjer avd 02 17 000 17 000 17 000
7 100 001 div aksjer avd 05 100 001 7 100 001
 30 000 30 000 aksjer i Folkets hus Molde 30 000 30 000 30 000
 40 200 40 200 andeler i sunndalsøra 40 200 40 200 40 200
 295 150 295 150 aksjer i Folkets hus bergen 295 150 295 150 295 150
 1 250 000 416 380 aksjefond trondheim 416 380 1 250 000 1 212 158
 3 500 53 500 pengemarkedsfond trondheim 53 500 3 500 53 500
 12 687 134 12 008 104 Sum 12 008 104 12 687 134 13 914 001

 300 000 300 000 M3 as   
 300 000 300 000 Sum   
 12 987 134 12 308 104 Total for note 8 12 008 104 12 687 134 13 914 001

 NOTE 9 : KONTINGENT – TIDSAVGRENSNING     

det er tatt hensyn til mulige tap. opptjent og ikke motatt kontingent pr.31.12.07 er på kroner 1733590,67    

 NOTE 10 : DRIFTSTILSKUDD TIL RVO FRA FONDET     

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 006 2 007  2 007 2 006

 8 429 098 8 407 794 driftstilskudd til rVo 8 407 794 8 429 098
 97 500 97 500 driftstilskudd til rVo samlinger 97 500 97 500
 325 000 325 000 driftstilskudd til kjøp av utstyr 325 000 325 000
 8 851 598 8 830 294 Sum 8 830 294 8 851 598
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 NOTE 11 : BEVILGNINGER    

 2 006 2 007  2 007 2 006

 260 000 367 900 landsmøtebevilgninger 367 900 260 000
 880 225 766 689 Øvrige bevilgninger 766 689 880 225
 1 140 225 1 134 589 Sum 1 134 589 1 140 225

 NOTE 12 : KONTINGENTER    

 2 006 2 007  2 007 2 006

 12 436 735 13 231 171 kontingent til lo 13 231 171 12 436 735
 64 847 62 010 kontingent til lo-stat 62 010 64 847
 700 394 837 501 kontingent til øvrige organisasjoner 837 501 700 394
 13 201 976 14 130 682 Sum 14 130 682 13 201 976

  
 NOTE 13 : KONTANTER OG BANKINNSKUDD    

 2 006 2 007  2 007 2 006

 112 519 303 121 063 370 bank/kontanter 130 107 288 124 777 459
 874 317 4 069 529 skattekonto(bundne midler) 4 069 529 874 317
 113 393 620 125 132 899 Sum 134 176 817 125 651 776

 NOTE 14 : SKATT    

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag   
 
    2 007 2 006
konsernresultat før skatt   17 229 738 14 963 472
resultat i ikke skattepliktig virksomhet  13 414 075 11 985 081
resultat i skattepliktig virksomhet   3 815 663 2 978 391
Permanente forskjeller:    
,+/- permanente forskjeller    731 -1 361
Midlertidige forskjeller    
,+/-Årets endring i midlertidige forskjeller  49 928 45 066
Sum skattegrunnlag   3 866 322 3 022 096
betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28%  1 082 570 846 187
Sum    1 028 570 846 187
Sum betalbar skatt i balansen   1 082 570 846 187
,+/- endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel  -13 980 -12 618
,+/- For lite(for mye avsatt selskapsskatt tidligere år      1
Sum skattekostnad i resultatregnskapet  1 068 590 833 570

 NOTE 15 : EGENKAPITAL    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN

 2 006 2 007  2 007 2 006
 134 724 648 148 311 773 egenkapital 01.01 157 705 861 143 573 916
  -50 000 tilført -50 000 
 2 043 320 anvendt -780 2 043
 13 585 082 15 014 075 Årets resultat 16 161 148 14 129 902
 148 311 773 163 276 168 Egenkapital 31.12 173 816 229 157 705 861
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       reVisJonsberetning 2007
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   kontrollkoMiteens beretning 2007
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Avd. 1  øst
postboks 118, 3191 horten tlf.  33 03 05 15
avd1@arb-mand.no Fax  33 03 05 14

Avd. 2 Oslo/Akershus 
postboks 8842 youngstorget, 0028 oslo
besøksadresse: hammersborgsgt 9 tlf.  23 06 17 70
avd2@arb-mand.no Fax  23 06 17 71
http://www.norskarbeidsmand-avd2.no/

Avd. 3  Møre og Romsdal 
storgt. 9, 6413 Molde tlf.  71 20 16 10
avd3@arb-mand.no Fax  71 20 16 11 

Avd. 4 Nordland 
svalbardgata 26, 8610 grubhei tlf.  75 12 08 88
avd4@arb-mand.no Fax  75 12 08 99 

Avd. 5 Innlandet
Fakkelgården, 2624 lillehammer tlf.  61 05 42 50
avd5@arb-mand.no Fax  61 05 42 60 

Avd. 6  Vest
håkonsgt. 5, 5015 bergen tlf.  55 30 91 80
avd6@arb-mand.no Fax 55 30 91 81 

Avd. 7  Sør-Vest
Jens Zetlitzgt. 21, 4008 stavanger tlf.  51 50 02 39
avd7@arb-mand.no Fax  51 50 02 42 
servicekontor agder  tlf.  38 09 24 70 
 
Avd. 8  Midt-Norge
Folkets hus, 7011 trondheim tlf.  74 13 56 00
avd8@arb-mand.no Fax  73 87 94 91
 
Avd. 9  Nord
postboks 1060, 9503 alta tlf.  78 43 67 01
avd9@arb-mand.no Fax  78 44 50 15 
 
Avd. 142 Longyearbyen Arbeiderforening 
postboks 408, 9171 longyearbyen tlf.  79 02 11 14
laf142@online.no Fax  79 02 13 09 
http://home.online.no/~laf142/ 

Avd. 111 Løkken Gruvearbeiderforening
7332 løkken Verk  tlf.  72 49 67 00
   Fax  72 49 63 68 

Avd. 214  Sandbekk Grubearbeiderforening
4380 hauge i dalane tlf.  51 47 82 97
   Fax  51 47 80 38
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