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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 12 regionale  
fylkesavdelinger i Norge inkl. Svalbard.
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2008 hadde også andre viktige utfor-
dringer. Et viktig område vi har hatt 
høy fokus på er stortingsvalget i 2009 
og hvordan vi i vårt forbund ønsker at 
landet skal styres i årene som kommer. 
Et annet viktig område har vært forbe-
redelsene fram mot LO-kongressen i 
mai 2009. Det kom inn mange gode 
forslag i denne prosessen fram mot 
LO-kongressen fra avdelingene.

Også arbeidet med forberedelsene og 
gjennomføringen av medlemskampan-
jen «Et godt arbeidsliv», som startet i 
september 2008 har vært et viktig til-
tak. Her har våre medlemmer blitt opp-
fordret til å si fra hva man mener er de 
viktigste faglige og politiske sakene inn 
i neste stortingsperiode. Så langt har 
oppslutningen og deltakelsen vært bra, 
og endelig resultat av denne vil forelig-
ge i mai 2009. Kampanjen har satt 
fokus på at vi alle må jobbe for et godt 
arbeidsliv for vanlige arbeidsfolk, og at 
vi må delta aktivt i denne debatten, 
slik at våre faglige interesser ikke blir 
truet eller satt på prøve av et borgerlig 
flertall i neste stortingsperiode.

Det var vanskelige og harde forhand-
linger knyttet til den avtalefestede 
pensjons- ordningen som også inne-
holdt kravet om retten til å gå av ved 
fylte 62 år. Dette kravet var viktig for 
mange av sliterne i vårt forbund. Det 
ble et vellykket resultat takket være 
godt samarbeid mellom partene, samt 
regjeringens innsats. På lavlønnsprofi-
lien vant vi fram med våre krav, og 
resultatet ble et historisk godt lavlønns-
oppgjør. Tillegget ble på til sammen  
kr 5,- pr time for de lavest lønte, pluss 
at mange av våre medlemmer også fikk 
glede av garantiordningene. Dette 
innebar bl.a. en lønnsøkning på totalt 
kr 9,47 pr. time for renholdere og ca  
kr 5,71 pr. time for vekterne. At det ble 
differanser mellom de ulike gruppene 
skyldtes at garantiordningene slo ut 
forskjellig i ulike grupper i forhold til 
gjenomsnittlig industriarbeiderlønn. 

Også resultatet for HSH- og LO-området 
var bra, også her brukte man LO/NHO-
modellen for AFP. De sentrale tillegge-
ne i kombinasjon med god uttelling i 
den forbundsvise tilpasningen for våre 
overenskomster innenfor dette områ-

det, gjorde at også kvinner og ungdom 
kom godt ut i dette oppgjøret. 

Det var også historisk at lavlønnstilleg-
get i 2008 ble høyere enn det generelle 
tillegget, noe som bidro til å løfte for-
bundets lavlønnsgrupper. Dette var vik-
tig for meg, som leder av Norsk Arbeids-
mandsforbund, og jeg var glad for at 
LO-fellesskapet sto samlet på kravet om 
å prioritere lavlønnsgruppene i dette 
oppgjøret. Jeg vil også rette en takk til 
de av våre medlemmer og tillitsvalgte i 
forbundet både lokalt og regionalt som 
markerte seg og var synlige i tariffde-
batten rundt omkring i landet. Jeg vil 
også rette en takk til alle de som deltok 
og jobbet med tariffspørsmål innenfor 
alle våre avtaleområder i tilknytning til 
oppgjøret for 2008. Dette var et omfat-
tende og tidkrevende arbeid som ikke 
hadde vært mulig for forbundet å gjen-
nomføre uten en kollektiv innsats og 
ansvarsfordeling mellom våre tillitsvalg-
te. Det var viktig for oss å sikre en god 
lavlønnsprofil i dette oppgjøret, og det 
klarte vi takket være god innsats fra 
mange.

Året 2008 var et viktig og godt år for Norsk Arbeidsmandsforbund. Los 
representantskap vedtok den 19. februar 2008 at forhandlingene ved årets 
tariffoppgjør skulle gjennomføres samordnet i privat sektor. Hovedføringen 
fra LO var å sikre medlemmene en så god AFP som mulig i tilegg til solid 
lønnsvekst for våre medlemmer. 

lederen har ordet

2008
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Forbundets faglig politiske konferanse 
på Hamar desember 2008, var også et 
viktig bidrag for å skolere våre tillits-
valgte i faglig-politiske spørsmål og 
sjøfarts og fiskeriminister Helga Peder-
sen fikk med seg mange gode innspill 
fra våre tillitsvalgte om våre krav og 
behov i de ulike bransjene.

I tilknytning til Regjeringens framlegg 
til statsbudsjett for 2009 i oktober, så 
vi igjen hvor viktig det er at vi utøver 
politisk påvirkning i de sakene vi er 
opptatt av. I budsjettframlegget fant vi 
igjen flere konkrete tiltak rettet direkte 
mot våre bransjer.  Og jeg mener det 
var et historisk gjennomslag når vi fikk 
flertall i Stortinget for innføring av 
regionale verneombud og egen ordning 
med id-kort i renholdsbransjen. RVO-
kravet har vi kjempet for i flere tiår  
og en takk rettes til alle i vårt forbund 
som gjennom årene har kjempet for 
dette. Dette viser at det nytter å aldri 
gi seg. Også innenfor vaktbransjen har 
forbundets aktive deltakelse i arbeidet 
med ny lov om vaktvirksomhet vært 
viktig i 2008.

Regjeringen oppfylte også dette årete 
kravene til investeringer og vedlikehold 
i Nasjonal transportplan. Også økt fra-
drag for fagforeningskontingent og til-
takspakke 2 mot sosial dumping er vik-
tig for våre medlemmer og hvor regje-
ringen leverte bra i 2008. Mot slutten 
av året tiltok også finanskrisa, og regje-
ringen iverksatte tiltak i statsbudsjet-
tet i tilknytning til bl.a. anleggsbran-
sjen og forbundet spilte en aktiv rolle 
med forslag til tiltak som ble hørt av 
myndighetene, i tilknytning til å opp-
rettholde sysselsettingen i anleggs-  
og maskinbransjen. 

Medlemsutviklingen i forbundet har 
også vært god i 2008. Ved utgangen av 
året 2008 hadde forbundet 23 674 
aktive medlemmer og en økning på 
489 nye aktive medlemmer. Dette kan 
vi si oss fornøyd med, og dette inspire-
rer oss til å jobbe aktivt videre med 
medlemsrekruttering. Dette er også  
et resultat av at vi har mange dyktige 
medarbeidere og ververe over hele  
landet som gjør en kjempejobb for for-
bundet. Det er viktig at vi fortsetter 
denne jobben fordi økt oppslutning 

igjen bidrar til økt aktivitet og at vi 
jobber videre med organisasjonen vår 
slik at vi blir best mulig.

2008 har vært preget av godt samhold 
og forbundet har markert seg godt i 
mange viktige saker som har berørt våre 
medlemmer. Jeg er glad for at vi har 
kunnet stå sammen og samlet bak de 
krav vi har satt oss og at vi har vunnet 
fram i mange saker. Jeg vil også takke 
alle forbundets tillitsvalgte og ansatte 
for god jobbing i 2008. Videre takker 
jeg medlemmer, klubber, forbundssty-
ret og landsstyret for godt samarbeid.

Erna Hagensen
forbundsleder

«NAF har medlemmer både innenfor offentlig og privat sektor»



 Administrasjonen
erna hagensen,  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
Johan Valderhaug,  it-konsulent

 Forbundsstyret 
erna hagensen
helge haukeland
kirsti Mandal
svein roger 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 (fra 29.05.) 
hilde støen kvam, ansattes representant (fra 29.05)

Vararepresentanter
lise solvang,  forbundet
trond karlsen,  forbundet
alf gullen,  Øst (maskin) (til 29.05)
runar rallerud,  Øst (maskin) (fra 29.05)
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 (til 29.05)

 Landsstyret
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 07.11)
Åsne Juve, oslo/akershus (vakt) (fra 07.11)
anita paula Johansen,  svalbard (bergindustrien) (til 29.05)
karl M. appelkvist,  nordland (bergverk) (fra 29.05)
Janita blomvik,  Møre og romsdal (vakt) 
inge ramsdal,  sør-Vest (private anlegg) 
roger sivertsen,  nordland (maskin)

Vararepresentanter
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 07.11) 
Ulf terje nyheim eliassen,  nord (vakt) (fra 07.11)
karl M. appelkvist,  nordland (bergverk) 
elin andrea antonsen brurok,  Midt-norge (vakt) 
arvid thue, Møre og romsdal (bergverk) (til 29.05)
roger eikeset, Møre og romsdal (bergverk) (fra 29.05)
asbjørn Fritsen, nordland (private anlegg)
bjørn halfdan Martinsen, longyearbyen (bergverk) (fra 29.05)
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ForbUndets organer       2008 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 i dag ca. 860 000 medlemmer.

 Kontrollkomitèen
nils solevåg,  Møre og romsdal (asfalt) (til 29.05)
Jan Marvin athammer,  (fra 29.05) 
liv randi Matre,  sør-Vest (renhold) 
May hilde pedersen,  nord (kyst)

Vararepresentanter 
Jan Marvin athammer, Midt-norge (private anlegg) (til 29.05)
kjell arne kolden,  Øst (private anlegg) (fra 29.05) 
berit hovden,  Vest (renhold) 
svein engelstad,  oslo/akershus (vakt) 

 Sentralt ungdomsutvalg
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 
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 samferdselskomitè
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) (tom 28.05)
rolf Madsen,  oslo/akershus (asfalt) (fom 28.05)
svein norvik,  (private anlegg) (tom 20.08)
geir gravdal,  (private anlegg) (fom 20.08)
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)

Vararepresentanter
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)  
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 Forbundets forsikringskomité
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
eirik næss,  oslo/akershus (distriktssekretær)
toril torsvik,  Vest (renhold) 

 Bransjeråd Renhold
lise solvang,  leder
galina lampolskaja,  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
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
trond karlsen,  leder 
ole Morten karlsen,  oslo/akershus 
thomas refsland,  oslo/akershus
thor 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
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

 Bransjeråd Bergindustrien
thorbjørn Jungård,  leder
steinar evensen,  innlandet
Johnny gotteberg,  Vest
arve hammerøy, Møre og romsdal
Jan ove Jørmeland, sør-Vest
svein Jarl liestøl, sandbekk
bjørn halfdan Martinsen, longyerbyen arbeiderforening, (tom 
01.10)

 Vararepresentanter
karl M. appelkvist, nordland 
petter bye,  Midt-norge
odd egil hoffstad,  longyearbyen arbeiderforening
kjell Magnus skogly,  Øst
John thue, oslo/akershus
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landsmøtet

kontrollkomiteen

landsstyret

Forbundsstyret

Forbundsledelsen

avdelinger

klubber/grupper

Medlemmer

«NAFs medlemmer bygger landet»

ForbUndsoppbygning



 Landsorganisasjonen i Norge
Sekretariatet 
erna hagensen 

 Representantskap i LO 
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
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 hagensen Vararepresentant

LOs næringspolitiske utvalg
erna hagensen
helge haukeland Vararepresentant

LOs Samferdselsutvalg
helge haukeland  leder
trond erik thorvaldsen

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg 
kirsti Mandal 
oddbjørn nilsen Vararepresentant

LOs Familie- og Likestillingsutvalg
lise solvang
oddbjørn nilsen Vararepresentant

LOs Reiselivsutvalg
thorbjørn Jungård 

LOs Nordområdeutvalg
thorbjørn Jungård

LOs Ungdomsutvalg
pål sture nilsen

LOs Utdanningsfond
erna hagensen

LOs forum for etnisk likestilling
lise solvang
oddbjørn nilsen Vararepresentant

Tildelingsutvalget for LOs utdanningsstipend
oddbjørn nilsen

LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe
oddbjørn nilsen

HF (Hovedorg. Fellestiltak LO-NHO)
erna hagensen

 LO Stat
Styret
oddbjørn nilsen
helge haukeland Vararepresentant

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

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

LO Stats studieråd
oddbjørn nilsen
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 Internasjonale organisasjoner
ICEM, Kjemi-, energi-, gruve- og fabrikkarbeiderinternasjonalen:
erna hagensen eksekutivkomiteen, vararepresentant 

IBTU, Internasjonalen for bygg og tre
erna hagensen  Vararepresentant 

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

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

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

 
Faglig råd for Service og samferdselsfag
erna hagensen
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 hagensen
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

LO Media, styret
erna hagensen 
kirsti Mandal  Vararepresentant

Folkeferie, styret
kirsti Mandal  Vararepresentant

AOF, styret 
kirsti Mandal Vararepresentant

Sparebank 1, livsforsikring
erna hagensen  Vararepresentant til styret

Bank og Forsikringskomiteen (LO)
kirsti Mandal

Fellesutvalget for LO favørprodukter
kirsti Mandal 

AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, styret
kirsti Mandal

    ForbUndets representasJon       i styrer, rÅd og UtValg
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Fondsstyret for de regionale verneombud 
helge haukeland
erna hagensen  Vararepresentant

Ren Utvikling
lise solvang
svein Johansen

Godkjenningsnemnda 
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

Styre for veivesenets venneforening
oddbjørn nilsen

LOs hovedstyre for AKAN
trond karlsen

Arbeidsmiljøsenterets representantskap
trond karlsen
lise solvang Vararepresentant

 Representasjon – innenlandske og utenlandske 
 kongresser og landsmøter

Utenlandske:
det var ingen representanter til utenlandske kongresser eller  
landsmøter i 2008

Innenlandske: 
norsk treindustriarbeidsforbunds 28. ordinære landsmøte,  
7.–9. september – thorbjørn Jungård.
norsk Jernbaneforbunds landsmøte, 5.–8. oktober – kirsti Mandal
handel og kontors landsmøte og 100 års jubileum, 6.- –11. september  
– erna hagensen.

 Forbunds- og landsstyremøter 

det er avholdt 7 forbundsstyremøter og 1 landsstyremøter. 
Forbundsstyret har behandlet i alt 173 saker, herav 109 referatsaker  
og 64 behandlingssaker

Landsstyremøtet 29. mai 2008, Sørmarka, behandlet  
følgende saker: 
Åpning med navnopprop
sosial dumping  
klagesak fra Janita blomvik
Faglig politisk beretning 2007
Årsberetning og resultatregnskap 2007
suppleringsvalg
bransjeråd bergindustrien
tariffoppgjøret 2008



13:

 Arbeidsmanden

arbeidsmanden utkom med ti nummer i 2008. ane børrud tok over som 
ansvarlig redaktør etter britt andreassen 1. juni. nummer en bød på en 
større reportasje om «renhold på norsk», arbeidsmandsforbundets og 
los prosjekt for norskopplæring og organisering i bedriften rengjøring 
og Vedlikehold. i nummer to ble det satt søkelys på vekterne som trygg-
hetsarbeidere. i nummer tre og nummer fire var tariffoppgjøret hovedsa-
ken. i nummer fem var anbud på renhold i halden kommune i fokus, der 
elite service partner vant anbudsrunden foran iss. 

i nummer seks ble Jens p. heyerdahl d.y. intervjuet om sitt forhold til 
løkken gruvearbeiderforening, og i nummer sju var arbeidet med kjøsnes-
fjorden kraftverk i fokus. i nummer åtte ble haakon lie intervjuet blant 
annet om samarbeidet mellom lo og arbeiderpartiet, og om hans syn på 
arbeidsmandsforbundets historie.  i nummer ni var renhold igjen en 
hovedsak, denne gangen med søkelys på den useriøse delen av bransjen.  

i nummer ti, årets siste nummer, var arbeidersangerne fra Møre og 
romsdal hovedsaken, der arbeidsmanden fulgte med da nrk lagde 
musikkvideo av sangen «Vi skal opp, vi skal fram».

 Informasjonsvirksomheten 

Forbundet har i 2008 videreutviklet forbundets websider overfor medlem-
mer, avdelinger og tillitsvalgte.

informasjonssekretæren har hatt det redaksjonelle ansvaret for forbun-
dets websider og forbundets elektroniske nettbutikk for strø- og profile-
ringsartikler. nettsiden for profileringsartikler er direkte linket til forbun-
dets hjemmeside på internett, slik at avdelinger og medlemmer kan 
kjøpe varer direkte fra internett. dette har gjort dette salget enklere  
tilgjengelig for forbundets medlemmer.

Forbundet har videreutviklet hjemmesidene med egne portaler for med-
lemmenes rettigheter (oppslag), landsmøteweb og forsikring. også direk-
te medlemsoppdatering samt medlemstilgang til Compendia personal 
har blitt tilgjengelig på forbundets websider. på trykksaksiden er årsbe-
retning og regnskap produsert, samt retrykk av aktuelt brosjyrematriell. 

det har blitt foretatt en videreutvikling av forbundets websider med til-
bud til avdelingene om egne avdelingsvise websider for å styrke infor-
masjonsvirksomheten på avdelingsnivå. 

 Rundskriv 

Nr. Dato Innhold
 1 15.01 Forslag til representanter i bransjeråd for  
   bergindustrien
 2 02.06 aktivitetsfondet
 3 15.05 arbeid for det forbundløse lo
 4 02.06 los sommerpatrulje 2008 
 5 13.08  organiseringen av medlemsdebatten i forkant av 

lo-kongressen og den faglige valgkampen i 2009
 6 15.10 kulturtiltak i 2009 – Økonomisk støtte fra lo
 7 10.11 los kulturpris 2008 
 8 10.12  orientering om innstilling til stortinget om innfø-

ring av id-kort og regionale verneombud i renholds-
bransjen og øvrige tiltak mot sosial dumping

 9 10.12  los 32. ordinære kongress 2009 – valg av  
representanter

Hurtiginfo 2008 
 1 28.03 Varsel om konflikt i lo/nho-området
 2 01.04 Meklingsinnspurt
 3 02.04 renholdere er lønnsoppgjørets vinnere
 4 03.04 resultatoversikt på overenskomstområder lo–nho 
 5 11.04 resultatoversikt på overenskomstområder lo–nho
 6 16.04 tariffrevisjonen 2008 trykkfeil i materiale fra lo 
 7 17.04 resultatoversikt overenskomster lo–saMFo
 8 24.04 Uravstemmingsresultater i lo–nho området 2008
 9 29.04 Uravstemmingsresultater i lo–nho området 2008
 10 15.05  anbefalt forslag – maskinoverenskomsten  

    naF–MeF
 11 27.05 oppgjøret i statlig sektor 2008 – lo stat
 12 04.06 informasjon om uravstemming i statelig sektor



14: FA G L I G  –  P O L I T I S K  B E R E T N I N G  O G  R E G N S K A P  |  N O R S K  A R B E I D S M A N D S F O R B U N D  –  2 0 0 8

på brosjyremateriellsiden er det blitt produsert ny forbundsbrosjyre på 
polsk og en egen informasjons og veiledningsdel i tilknytning til hefte for 
vedtekter og handlingsprogram. Forbundet har også i 2008 utgitt for-
bundsalmanakken som blir solgt til avdelingene. det har i løpet av året 
blitt sendt ut informasjon til avdelingen som e-post, vedlegg og informa-
sjon på hjemmesidene. 

i 2008 har det vært løpende informasjon til avdelinger, tillitsvalgte og 
medlemmer i form av hurtiginfo og annet informasjonsmateriell, bl.a. i 
tilknytning til lønnsoppgjøret for 2008. det har også blitt produsert eget 
uravstemningsmateriell og opptrykk av overenskomster i tilknytning til 
tariffoppgjøret. det har også vært foretatt nyhetsformidling på forbun-
dets websider, og det har vært foretatt løpende mediaovervåking av 
norsk presse i tilknytning til saker som har vært relevante for forbundet.

det er også utarbeidet forbundets faglig politiske beretning og regnskap 
i henhold til layout og grafisk design. Videre har representanter for for-
bundet deltatt på ulike konferanser og messer for å profilere forbundet i 
2008. informasjonssekretæren har i perioden hatt det kontaktsmessige 
ansvaret mot informasjonsmiljøet i lo i ulike sammenhenger

kontakten med pressen var for øvrig god i 2008 og det ble sendt ut flere 
pressemeldinger, og forbundet har hatt direktekontakt med presse og 
medie i forbindelse med enkeltsaker og enkeltoppslag. 

totalt var forbundet omtalt i ca 841 oppslag i  skriftlige medier i 2008. i 
tillegg har det vært en rekke oppslag i riksdekkende  radio og tV om for-
bundet og dets medlemsgrupper.  

hovedfokuset i mediebildet har vært lønnsoppgjøret 2008, sosial dum-
ping og opprettelse av id-kort og regjonale verneombud innefor renhold 
og situasjonen i anleggsbransjen, samt saker i tilknytning til helse, miljø 
og sikkerhet. på tariffområdet har det vært mye fokus på lavlønnsgruppe-
ne og tilleggene som kom der som følge av det samordnede oppgjøret

Forbundets ledelse har profilert forbundet på en offensiv og tidsmessig 
riktig måte i alle aktuelle medier inkludert internett. det har i tillegg blitt 
sendt ut løpende pressemeldinger til samtlige av landets redaksjoner i 
tilknytning til tariff, politiske saker og vedtak i forbundets besluttende 
organer. informasjonssekretæren har også bistått forbundsledelsen med 
politisk rådgivning, saksbehandling og samfunns- og myndighetskontakt i 
ulike saker av viktighet for forbundet.

 Egen organisasjon

store deler av året har vært preget av rehabiliteringen av forbundets hus 
i Møllergata 3. da statsbygg som har vært leietakere i mange år, flyttet 
ut, ga det en gylden anledning til å få pusset opp hele bygget samtidig. 
en omfattende ombygging og oppussing er gjennomført. 

Forbundsstyret vedtok å gi Møllergt. 3 as et lån på 15 mill kr til utgiftene, 
noe som må ses på som en investering for framtida. gjennomføringen av 
arbeidet førte til at forbundskontoret måtte flytte ut av lokalene i en 
periode, så fra juni var vi derfor leietakere på los kurs- og konferanse-
senter på sørmarka. det er ingen liten jobb å flytte på et helt forbunds-
kontor, så det har gått med mange timer til sjauing og rydding. likedan 
krever det store ressurser å planlegge og finne løsninger for hvordan de 
nye lokalene skal bli. heldigvis har vi en flott medarbeider-gjeng som har 
hatt pågangsmot og har tatt ekstrabelastningene med godt humør. det 
hele har derfor gått rimelig smertefritt. 

i november var vi tilbake i nye lokaler i 3. og 4. etasje, noe vi alle var 
glade for. noe arbeid og detaljer gjensto, så vi har fortsatt hatt behov for 
tålmodighet og fleksibilitet. Vi har nå fått nye, lyse og lette kontorlokaler, 
samt et møtelokale som er stort nok til å holde landsstyremøter i. 

Utvikling av organisasjonen og våre tillitsvalgte for å dreie mot mer 
arbeid med politiske saker er et område vi stadig har på agendaen. i år 
arrangerte forbundet en stor faglig-politisk konferanse, der formålet var 
å forberede våre tilltsvalgte på valgkampen i 2009. Målgruppen var bran-
sjerådene og flere aktive tillitsvalgte, ledere og nestledere i avdelings-
styrene og forbundsstyret. Ca 100 personer var samlet på hamar siste 
uka i okotober, og tilbakemeldingene tydet på at dette var et tiltak som 
ble godt mottatt. Mange har uttalt at de fikk tent en gnist i løpet av 
disse dagene.

i november hadde vi medarbeidersamling i sunne i sverige. på program-
met der hadde vi også politikk med tanke på den kommende valgkam-
pen. Videre ble resultatene av en medarbeiderundersøkelse presentert 
der, og oppfølgingen av den startet med gruppearbeid under samlingen.

det har ikke skjedd formelle endringer i avdelingsstrukturen i perioden. 
avd. 111 løkken grubearbeiderforening, som fylte 100 år i 2007, hadde 
planlagt å opphøre som egen avdeling, og gå inn i avd. 8 Midt-norge. 
dette skulle formelt behandles på årsmøtet, men det ble utsatt. 
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på initiativ fra avd 142 longyearbyen arbeiderforening har forbundet tatt 
initiativ til å få organisasjonsforholdene på svalbard normalisert og gjort 
likt resten av landet. dette ble formelt vedtatt i los organisasjonskomite 
i november. Formålet er å få styrket lo samlet sett på svalbard og sørge 
for at lo-organisering blir det naturlige valg for alle yrkesgrupper der. 
overføring av medlemmer og overgang til andre overenskomster vil skje 
etter avklaringer mellom de involverte forbundene og motpartene. lo 
koordinerer dette arbeidet.

det er inngått en samarbeidsavtale med Fagforbundet om overføring av 
medlemmer mellom forbundene, som følge av endringer på arbeidsgiver-
siden. det er i slike tilfeller to prinsippielt forskjellige situasjoner det er 
snakk om, og avtalen skiller mellom disse. det ene er når offentlig eid 
virksomhet melder seg inn i nho («bodøvedtaket») og det andre er når 
en kommune/fylkeskommune setter tjenester ut til private virksomheter 
(virksomhetsoverdragelse). samarbeidsavtalen danner grunnlag for at 
personene dette gjelder blir ivaretatt på best mulig måte ved godt sam-
arbeid og en ryddig prosess mellom forbundenes representanter på alle 
plan. 

 Medlemsutvikling –Verving

det ble en flott økning i antallet aktive medlemmer i  2008, med nesten 
500, så verveinnsatsen og arbeidet med å organisere går godt. det var 
hovedoppgjør, og vi ser at mengden av innmeldinger  tydelig er størst i 
tiden før og under tariffoppgjøret. rekordmåneden  var april med 752 
nye, det var lavest i juli og desember med 241 og 295.  så vi har alt å 
vinne på stor aktivitet rundt tariffarbeidet, både før og etter oppgjøret. 

Vi hadde 3234 innmeldinger! 1177 ble utmeldt, 626 ble strøket, 580 ble 
meldt over til andre lo-forbund, 41 til utenlandske forbund og 320 døde. 
antallet innmeldte var faktisk ca 1000 flere i 2007, men økningen av 
aktive er større i 2008. gjennomstrømningen av medlemmer er altså fort-
satt stor, i løpet av et år skifter vi ut 14 % av de aktive medlemmene. 
det er størst turnover i  renhold og vakt, så den prosentvise utskiftingen 
der er enda større. 

antallet pensjonerte gikk også i år noe ned, med 144. pensjonerte over 
75 år har gått ned med 202. 

Maskin er igjen den gruppen som øker absolutt mest – med hele 300. 
renhold har blitt 122 flere.private anlegg gikk tilbake med over 100 med-
lemmer i løpet av året, og det bekymrer oss at vårt medlemstall har gått 
ned i den tiden det har vært oppgang og full aktivitet i bransjen.  

Flere avdelinger har også i år søkt og fått tilskudd fra aktivitetsfondet, 
og det er gjennomført mange vellykkede tiltak. Vi ser at det er de større 
satsingene, der avdelingene også går inn med egne midler, som gir 
størst utbytte. da kan en person kan frikjøpes over tid og drive systema-
tisk arbeid med verving. 

Verv og vinn er fortsatt populær, og det går en jevn strøm av vervepremi-
er ut til de dyktige ververne. hovedpremien på 6 500 kr trkkes blant alle 
som i løpet av året har vervet minst ett medlem, og da trekningen ble 
foretatt, var det ca 700 medlemmer som deltok. 

 Medlemsbevegelsen

 31.12.2007 31.12.2008
Aktive medlemmer 
kvinner 7 171 7 177
Menn 16 014 16 497
Til sammen: 23 185 23 674

Pensjonister 
kvinner 2 339 2 327
Menn 5 746 5 614
Til sammen 8 085 7 941

Totalt medlemstall
kvinner 9 510 9 504
Menn 21 760 22 111
Til sammen: 31 270 31 61
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 Kursvirksomheten 2008

bildet over den stiplede linjen viser modulene i forbundets opplærings-
program. dette er utviklet i samarbeid med aoF – lo kompetanse og de 
første modulene ble tilbudt våre medlemmer i 2006 og er siden videreut-
viklet i både 2007 og 2008. det er utarbeidet kurshefter, dreiebøker og 
presentasjonsmateriell til modulene. i tillegg brukes Håndbok for tillits-
valgte i NAF i revidert utgave.

tiltakene under den stiplede linjen er prosjekter det skal jobbes videre 
med i samarbeid med arbeidsgiverforeningene.

kursmodulene Introduksjon og Forbundsskolen administreres og 
gjennomføres 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 et meget fleksibelt konsept som 
kan tilpasses flere opplæringsarenaer rundt om i avdelingene, fra 1–2 del-
takere til større klassesituasjoner. det er også i år 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 da 87 
personer deltok (en økning på 28 fra 07) på denne opplæringen i 2008.

Modul 3 Fordypning er delt opp i temaer og vi har i inneværende år 
utviklet nye fordypningsbolker innen organisasjon og for overenskomste-
ne for de fleste bransjene. en pilot på organisasjon ble gjennomført i 
august 2008 med 23 deltakere fra hele landet. Fordypning skal i 
utgangspunktet administreres og gjennomføres av forbundet sentralt og 
er ment for tillitsvalgte med erfaring som har behov for faglig påfyll og 
videreutvikling. overenskomstkursene er rettet mot de samme målgrup-
pene, men kjøres ute i avdelingene med våre forbundssekretærer som 
veiledere. 

Våre ansatte i avdelingene hevder at denne kursformen er med på å 
gjøre de tillitsvalgte så mye tryggere i forhold til lov/avtaleverket lokalt, 
at de nå ordner mange av de problemene som oppstår lokalt og på så 
lavt nivå som mulig. om dette fortsetter er vi på god vei mot en organi-
sasjon som kan fungere i henhold til intensjonene. 

Modul 4 Videregående er lo/aoF sin toppskolering på sørmarka, york-
shire og genève. også i inneværende år har vi satset tungt på dette og 
har hatt flere deltakere med på de fleste tiltakene innen toppskolering, – 
til sammen 37 personer, som er en økning på 14 fra 2007.

avdelingene har i tillegg fått tildelt midler for å gjennomføre diverse til-
tak innen tillitsvalgtskolering samt omfattende forberedelser fram mot 
tariffoppgjøret 2008.

den gledelig og positiv utviklingen innen tildeling av stipend for delta-
gelse på kurs i regi av aoF i Moto – serien har fortsatt det er dessuten 
gitt stipend for deltakelse i lo stat og til samarbeidstiltak på tvers av 
avdelings/forbundsgrensene. 

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, men vi har så langt ikke 
lykkes å samle tilstrekkelig med deltakere. det er i midlertidig planlagt 
en pilot på som skal kjøres på Østlandet i løpet av våren 2009.

Forbundsskolen Fordypning Videregående

Organisasjon LO skolen

Lov/avtale Arbeidsrett

Forhandling

Overenskomst Bransje Bransjekurs

Introduksjon

Arbeidsmiljø-
skolen

Yorkshire skole

Genevskolen

Avtaleverket for bransjene med  
arb.giverforeningene

HMS (40t) for bransjene med  
arb.giverforeningene
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i tillegg er det gjennomført:
•	 En	stor	tariffkonferanse	med	deltakere	fra	alle	bransjene
•	 Ungdomskurs
•	 	Arbeidskonferanse	innen	faglig	politisk	arbeid	med	deltakere	fra	

bransjene, ledere og nestledere fra avdelingene, forbundsstyret  
og administrasjonen.

•	 Veiledersamling,	–	etablering	av	ped.forum
•	 	Kurs	på	overenskomstene	(renhold	og	vakt,	de	andre	bransjene	 

gjennomføres i 2009) 
•	 	Forberedende	opplæring	for	samlinger	innen	samarbeidstiltaket	 

ren Utvikling og sikker Vakt som drives av forbundet i samarbeid 
med sbl, med økonomisk støtte fra Fellestiltakene lo – nho.

den samlede kursoversikten for 2008 viser at det gjennomføres mange 
grunnleggende opplæringstiltak rettet mot tillitsvalgtopplæring. 943 av 
våre medlemmer deltok i tiltak med midler fra oU – fondet, i tillegg ble 
det gjennomført en stor faglig politisk samling på hamar i oktober med 
over 100 deltakere med midler bevilget av forbundsstyret. dermed fort-
setter den positive økning i antall deltakere totalt sett. den ønskede 
dreiningen mot mer planmessig og målrettet aktivitet tilpasset våre med-
lemsgrupper fortsetter i riktig retning.

all vår kursaktivitet skal registreres på den enkeltes medlemsbilde på 
forbundets medlemssystem. dette bidrar til at planlegging av nye tiltak 
tilpasset det enkelte medlems behov til enhver tid vil være mulig.

For en videre utvikling av den samlede kursaktiviteten vil det for 2009 
være viktig å sette fokus på studieutvalgene og deres ledere, samt 
reetablere et pedagogisk forum for videre utvikling av våre samlede  
utviklingstiltak.

 Høringer

Forbundet har i løpet av året deltatt i møter i departementene og gjen-
nom skriftlige høringssvar til lo i ulike politiske saker. konkrete eksem-
pler på slike saker har vært: Ferieloven, lønns- og arbeidsvilkår i offentli-
ge kontrakter, byggherreforskriften, påsymsrett og innsynsrett for tillits-
valgte, gebyrsatser for kystverket, kjøp av seksuelle tjenester m.m. det 
har innkommet ca 150 høringer fra lo i 2008. av disse har forbundet hatt 
merknader i 60 av høringene. i de øvrige høringer har forbundet overlatt 
til lo å avgi endelig høringssvar.

 Ungdomsutvalget

Ungdomsarbeidet har hatt en god utvikling gjennom hele året. Ved 
utgangen av 2007 hadde vi 5167 medlemmer under 31 år. Ved årets slutt 
hadde dette tallet endret seg til 5920. dette viser at stadig flere unge 
ønsker å organisere seg, og gjør nettopp det!

det sentrale Ungdomsutvalget har mistet en fast representant og to 
vararepresentanter i året som har gått. Men dette har ikke innvirket på 
arbeidet som er gjort i utvalget. Utvalget har gjennomført 5 møter, av 
disse er tre nettmøter. Utvalget har også deltatt på lo Ungdomskonfe-
ranse og forbundets faglige konferanse på hamar i oktober.

Ute i avdelingene ble det fra ungdomssekretæren satt fokus på årsmøtene 
tidlig. alle avdelinger valgte ungdomsutvalg. etter at alle årsmøtene var 
unnagjort, møttes de som skulle lede ungdomsarbeidet på samling på 
Maarud gaard i nord-odal en times kjøring øst for gardermoen. nett-
verksbygging og faglig påfyll var hovedtema. avdelingenes utvalg har 
gjennomført to ungdomskurs. Utvalget i avdeling 8 Midt-norge holdt 
stand på nordre hvor man ville informere unge medlemmer om forbundet.

los sommerpatrulje ble i gjennomført og deltagelsen fra forbundet strakte 
seg nesten over alle fylkene. Vi har noe å gå på i forhold til planlegging 
og evaluering, men gjennomføringen er det ikke noe å si på. Ungdoms-
sekretæren deltok på sommerpatruljen i tre forskjellige fylker og fikk 
gode innspill og erfaringer fra de andre deltagerne.

Ungdomssekretæren har hatt et engasjement i utviklingen av nye verktøy 
på hjemmesiden, og til den fagligpolitiske konferansen kunne medlems-
pålogging lanseres. dette vil være et nyttig verktøy for kommunikasjonen 
mellom forbundet og medlemmene i tiden som kommer.

egen hjemmeside ble lansert i november, og med eget diskusjonsforum 
skal det bli spennende å se fremover hva som diskuteres blant medlem-
mene. sidene er stadig under utvikling og nye ideer kommer både fra 
utvalget og fra enkeltmedlemmer. sammen med vår egen facebookgrup-
pe er dette en god kanal for å kommunisere med medlemmene våre. 
Ungdomssekretæren har også bidratt på forbundets egen hjemmeside i 
forhold til tariffoppgjøret. Vi var som et eksempel tidlig ute med elektro-
nisk materiell på nettsidene.

Fagbladet har fått ny redaktør, og vi har fulgt opp målet fra tidligere om 
å ha ungdomsrettede artikler i fagbladet. det har vært artikler fra ung-
dommen i hver utgave i året som har gått.
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lo inviterte forbundene til å delta på european social Forum som ble 
holdt i Malmø i midten av september. de som deltok fra forbundet var 
med på et voldsomt arrangement som samlet mange tusen sosialister fra 
hele europa. Vi deltok i demonstrasjoner og på faglige verksteder som 
hadde hovedtema «et mer sosialt europa».

Ungdomssekretæren har deltatt i to utvalg som var nedsatt av ledelsen i 
forbundet. et av utvalgene skulle samordne forslagene til lo kongressen, 
mens det andre tok for seg stortingsvalget neste høst. Utvalget som 
skulle jobbe med valget, foreslo å lage to sett med t-skjorter til den  
fagligpolitiske konferansen. dette førte til at «stolt Ung arbeidsmand» 
så dagens lys. skjortene har fått mye oppmerksomhet, og ungdommen 
var også godt representert på konferansen.

i år som i fjor, var lo sin Ungdomskonferanse et prioritert arrangement 
fra vår side. til sammen deltok 25 fra forbundet. noe som både førte til 
at vi ble lagt merke til på selve konferansen, men også ga oss mulighe-
ten til å sette større fokus på den forbundsvise samlingen i konferansen. 
tidligere har vi bare blitt med andre forbund når disse har hatt samling.

Vi har hatt samarbeid med Fellesforbundet Ungdom, hvor internasjonal 
solidaritet har vært diskutert. Under turen til Malmø ble det avholdt et 
møte i nordisk bygg- og treindustri Føderasjon. her var temaet samar-
beid i norden på ungdomsarbeidet.

Ungdomssekretæren har deltatt i foraer og utvalg ellers i forbundet  
gjennom hele året. 

 Arbeidsmiljøutvalget 2008

AMU har i perioder bestått av:
leder:  kirsti Mandal  Vara: helge haukland
sekretær:  Mette irene Øyen Vara: linda størseth
Medlem:  trond karlsen Vara:svein Johansen
Medlem:  Jarle dalberg Vara: egon Christensen

egon Christensen gikk inn som fast medlem fra september, med Jarle 
dalberg som vararepresentant.

bedriftsoverlege kjersti aksnes skantze, eller kari anne ladderud fra 
a-med, har deltatt fast i møtene, videre har Johnny Myrvold og anne 
ruud, som begge arbeider med personalrelaterte forhold møtt.

Verneombud i avdelingene: 
avd.1  Mette irene Øien
avd. 2  Morgan ruste
avd. 3  nils graskopf
avd. 4  Øystein Mediå
avd. 5  kjell prestmo
avd. 6  knut Jarle rødseth
avd. 7  Mads idland
avd. 8  bjørn tiller, kristin schnitler fra oktober 08
avd. 9  børge kristoffersen  
avd.142  heidi brun
Forbundskontoret linda størseth

det er avholdt 4 møter i løpet av året, og det er behandlet 26 saker. 
Utvalget har ikke mottatt inngående saker til behandling. av sakene kan 
nevnes: 3 vernerundeprotokoller, personal- og internkontrollhåndbok, 
som ble elektronisk tilgjengelig fra desember. arbeidsmiljø-undersøkelse 
er behandlet og gjennomført. resultatet av denne ble gjennomgått i  
plenum og i gruppearbeid under medarbeidersamlingen i november. 
sykefravær og overtidsbruk er jevnlig fulgt opp.  

sykefraværet hadde gunstig utvikling i løpet av året og endte på 4,9 %, 
måltallet var på 5,3 %. dette er svært positivt og det ligger godt under 
tallene i lo og noen andre lo-fobund vi har sammenlignet oss med. For-
bundet følger ia-avtalens bestemmelser om tett oppfølging av den syke-
meldte, og har et godt opplegg på dette. Videre satses det på å forebyg-
ge sykefravær ved tilrettelegging av den enkeltes arbeidsplass, bistand 
fra a-meds fagfolk under ombyggingsprosessen i Møllergt. 3 og i det 
daglige. som spesielle helsebringende tiltak kan det nevnes at alle 
ansatte gis ½ time fri med lønn i uka for å ta en tur ut og gå, og alle 
ansatte kan få tilskudd på kr 1000 i året til treningssenter, trimutstyr m.m.

 Forsikringskomiteen

Forsikringskomiteen har hatt 3 møter i år. av saker komiteen har hatt til 
behandling kan nevnes: mandatet gitt av landsstyret, handlingsplan, den 
gamle gFen, den nye gruppeforsikringen, forbundsbrosjyra for 2008 og 
teksten til den for 2009, pensjonsforsikringen for forbundets ansatte, og 
spørreundersøkelse blant medlemmene.
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den nye gruppeforsikringen er den saken det er arbeidet mest med. den 
ble igangsatt fra 1. april. Før dette hadde avdelingene gjennomført et 
omfattende arbeid for å nå alle medlemmer med informasjon, noe som 
er arbeidskrevende og byr på mange utrfordringer. Ved utgangen av året 
var det ca 4500 som var tilsluttet forsikringen. det er ønskelig å få flere 
med, men vi må også ta med i betraktningen at det fortsatt er 2–3000 
som er med på den gamle gFen. 

 Forbundets samferdselskomité

samferdselskomiteen hadde sitt første konstituerende møte i landsmøte-
perioden 15. januar 2008. Mandatet er vedtatt av landsstyret og 10 med-
lemmer fra anlegg, maskin, kystverket og statens Vegvesen utgjør komi-
teen. i løpet av 2008 har to av disse gått ut av komiteen og blitt erstattet 
av to nye fra varalisten. komiteen har også et arbeidsutvalg sammensatt 
av leder, nestleder og informasjonssekretær.

i brev av 07.02.08. gikk man ut til alle avdelinger og ba om innspill til 
den sentrale samferdselskomiteen. avd. 3, 4, 6 og 8 sendte inn årsmøte-
uttalelser og konkrete forslag. i tillegg arrangerte avd 5 en bred samferd-
selskonferanse på Fakkelgården, lillehammer den 17.01.08. leder deltok 
her på vegne av naF.

den sentrale samferdselskomiteen har hatt 3 møter i løpet av året. det 
4. måtte avlyses pga mange møtekollisjoner. komiteen har arbeidet etter 
egen handlingsplan. sentrale tema har vært:
•	 Nasjonal	transportplan	2010–2019
•	 Årlige	statsbudsjett
•	 Rekruttering	til	anleggsbransjen
•	 Byggherre,	helse,	miljø	og	sikkerhet
•	 Anbudsproblematikken	i	anleggsbransjen
•	 Sosial	dumping
•	 Sysselsettingssituasjonen	i	anleggsbransjen
•	 Stad	skipstunnel

komiteen har også hatt med folk fra vekterbransjen og regionalt Verne-
ombud for bygg og anlegg fpr å se på forholdenen til trafikkdirigenter og 
sikkerheten ved veiarbeid.

komiteen deltok på en større og vellykka samferdselspolitisk konferanse 
22.04.08 i regi av lo. Utenom lo lederen, deltok samferdselsministeren, 
kyst og Fiskeriministeren, vegdirektøren og konsernsjefen i nsb og avinor.

arbeidsutvalget hadde et møte med den nye veidirektøren 26.03.08.  
her var man innom blant annet:
•	 Funksjonskontrakter
•	 Samarbeid	innen	tunneldriving
•	 Manglende	LO-koordinator	OPS-prosjektet	Kristansand	–	Grimstad
•	 Norsk	Transportplan
•	 		HMS-krav	ved	sprengning

etter at Vegdirektoratet ikke fulgte opp dette møtet som avtalt, purret 
naF de med brev av 05.11.08 slik at det ble gjennomført et nytt møte 
18.12.08. hovedtemaene på dette møtet var:
•	 Funksjonskontrakter	–	veiens	beskaffenhet	ved	dødsulykker
•	 	Trafikkdirigenter	(Spesiell	oppmerksomhet	rundt	denne	gruppens	

hMs vilkår når man nå legger ut anbud for en ny asfaltsesong)
•	 Situasjonen	i	anleggsbransjen

i tillegg fikk naF løfte om at for ettertiden skulle også naF bli hørings-
instans på relevante områder.

leder og informasjonssekretær har i tillegg deltatt i møte med lo og 
Vegdirektoratet 11.12.08. med omvisning på bjørvikaprosjektet.

den 04.03.08 deltok de samme på samferdselsdepartementets avslut-
ningskonferanse med næringslivet om ntp 2010 – 2019.

den 08.-09.04.08 ble det i los regi arrangert et miniseminar om erfaringer 
med bruk av offentlig privat samarbeid (ops) på veianlegg. her deltok 
svensk lo og folk fra riksdagen utenom naF og representanter fra trans-
port og kommunikasjonskomiteen på stortinget.

Med utgangspunkt i uttalelser fra Forbundsstyret og samferdselskomiteen 
har det i løpet av året blitt utarbeidet en rekke dokumenter. disse påpeker 
konkrete tiltak og utfordringer innenfor samferdselssektoren på vei og 
sjøsiden:
•	 Et	samferdselspolitisk	dokument	i	LO
•	 Innspill	til	NTP	2010	–	2019
•	 06.11.08	høring	i	Stortinget	i	forbindelse	med	Statsbudsjettet	2009
•	 Notat	om	tiltakspakke	for	anleggssektoren
•	 Strakstiltak	i	anleggsbransjen	nå

Man har også i perioden:
•	 Tatt	opp	plansituasjonen	(mangel	på	folk)	i	Statens	Vegvesen
•	 	Vært	ute	i	media	og	kommentert	pris	framfor	kvalitet	på	 

veivedlikeholdet
•	 	Flere	ansatte	og	tillitsvalgte	har	deltatt	og	arbeidet	med	realisering	

av stad skipstunnel.
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 NAFs utdanningsfond 

det er i 2008 utbetalt i alt kr. 38.000,- i utdanningsstipend fordelt på 38 
søkere. disse fordeler seg på 14 kvinner og 24 menn.

det er gitt stipend til bl.a. fagutdanning- § 3.5 praksiskanidater, teknisk 
fagskole, overflateteknikk renhold og diverse annen yrkesopplæring.
renhold, bergverk, maskin, vakt og private anlegg er de største gruppene 
som er tildelt stipend.

det har vært en økning i utbetalte stipend i forhold til foregående år.

 LOs utdanningsfond 

i alt 94 av naFs medlemmer er tildelt stipend fra los utdanningsfond i 
2008. naFs medlemmer ble i alt tildelt kr. 711.800,-. dette utgjør 5,42 % 
av det samlede beløp på kr. 13.138.700,- som er tildelt los medlemmer 
gjennom los utdanningsfond. samlet ble det tildelt 1.751 stipend i 2008.

 Bergindustrien 

det har i løpet av året vært en vekst i medlemstallet innenfor dette 
området. tallet har steget fra 1625 i 2007 til 1680 ved utgangen av 2008.

det er i alt 26 bedrifter med tariffavtale innenfor bergindustrien.
det har i løpet av året vært 2 yrkesskadesaker til behandling som er 
avsluttet, og 5 yrkesskadesaker som er under behandling. 6 tvistesaker 
er ikke ferdigbehandlet. det er behandlet 4 søknader om arbeidstids-
ordninger i 2008.

Forbundet har også hatt dialog med begindustrien og deltatt på felles 
møte med dem på stortinget vedrørende den nye bergverksloven.

den store aktiviteten som preget 2007 forsatte inn i 2008 til virkningene 
av finanskrisen begynte å gjøre sitt inntog også i norge. det var skifer-
industrien som først fikk merke dette og flere bedrifter måtte gå til det 
tunge skritt å permittere. oppstarten av sydvaranger går som planlagt. 
Forbundet har deltatt på flere møter med bedriften som er meget lydhør 
for oss. i løpet av våren 2009 vil de første ansettes. 

lønnsoppgjøret 2008 var et sentralt oppgjør med forbundsvise tilpassnin-
ger. dette resulterte i et generelt tillegg på kr. 2,00 pluss forbundsvise 
tilpassninger med kr. 0,50. totalt kr. 2,50. 

 Svalbard  

Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG)
det har i løpet av året har det vært en nedgang i medlemstallet i bedriften. 
pr. 31.12.08 var det registrert 255 medlemmer. dette er en nedgang på 
11 medlemmer. 

lønnsoppgjøret 2008 var et sentralt oppgjør med forbundsvise tilpassnin-
ger. dette resulterte i et generelt tillegg på kr. 2,00 pluss forbundsvise 
tilpassninger med kr. 0.50. totalt kr. 2,50. 

bedriften har også lokal forhandlingsrett og i disse forhandlingene ble 
det forhandlet fram ett tillegg på kr 10,00 pr time

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

det er en pågående yrkesskadesak i bedriften.

Serviceoverenskomst for Svalbard 
Medlemsutviklingen på overenskomsten har vært veldig god. antall med-
lemmer viste ved utgangen av året 74. dette er en økning på 26 medlem-
mer sammenliknet med samme periode året før. tatt i betrakning at sval-
bard er et begrenset område, så er dette en fin økning.

i 2008 er det ikke registrert noen tvistesak på denne overenskomst i  
forbundet.

tariffoppgjøret ga et samlet tillegg på kr. 5,50 pr. time som legges flatt 
ut på samtlige lønnssatser.

avstemningsresultatet viste et ja flertall på 42 stemmer, og det forelå 14 
nei-stemmer. 

det ble gjort forsøk på tilpassninger i forbindelse med inngått avtale fra 
2006, men det var ikke økonomi i bedriften for å gjennomføre dette.

Leonhard Nilsen Store Norske (LNSN)
Medlemsutviklingen på denne avtalen har vist en svak tilbakegang. Ved 
utgangen av 2008 var det registrert 85 medlemmer på avtalen. det er en 
tilbakegang på fem medlemmer sammenliknet med samme tidspunkt fra 
året før.

det har i perioden vært rolige forhold på avtalen, og det er ikke registrert 
noen saker til behandling i forbundet.



21:

dette har igjen medført at antall medlemmer innenfor området er redusert 
med 118 i forhold til året før. Ved utgangen av 2008 var det registrert 
5003 medlemmer, mot 5123 ved utgangen av 2007. det er i 2008 
behandlet 117 søknader om arbeidstidsordninger, hvor det er et klart 
flertall av tradisjonelle 12-9 rotasjoner.

Forbundet har også i år deltatt i nordisk samarbeid innenfor bransjen 
gjennom nbtF som er den nordiske føderasjonen som arbeider med 
saker knyttet til bygg- og anleggnæringen.

Vi har også i år deltatt i seriøsitetsprosjektet som bl.a. har arbeidet med 
å få på plass id-kort for alle som arbeider i bransjen for å motarbeide 
useriøsitet i næringen. dette har i løpet av året begynt å fungere veldig 
bra. 

antall arbeidstidsordninger har også i år vært stort, og det har vært 
økning i antall søknader som er avvik fra tradisjonelle 12-9 rotasjoner.

Mot slutten av året ble det utløst en konflikt mellom lo og nho hvor lo 
ble stevnet inn for arbeidsretten med påstand om brudd på tariffavtalen 
vedrørende nedsettelse av arbeidstiden.

det er i løpet av året inngått en ny tariffavtaler innenfor private anlegg.
det har i løpet av året vært 40 saker til behandling i forbundet knyttet til 
private anlegg. av disse er 7 oppsigelses saker, 23 yrkesskadesaker og 
10 andre saker av forskjellig karakter. noen av sakene er ikke ferdigbe-
handlet, og går videre inn i 2009. saker som er knyttet til oppsigelser er i 
stor grad utløst fordi regler knyttet til nedbemanning ikke er fulgt av 
arbeidsgivere.

lønnsoppgjøret 2008 var et sentralt oppgjør med forbundsvise tilpassnin-
ger. dette resulterte i et generelt tillegg på kr. 2.00 pluss forbundsvise 
tilpassninger med kr. 0.50. totalt kr. 2,50 som ble lagt på tarifftillegget 
som etter årets oppgjør er på kr. 17,75.

det ble også tatt inn en tekst i forbindelse med reisegodtgjørelse som 
ved en feil falt ut i 1998. i uravstemningen stemte 83,68 % ja til det 
anbefalte forslaget.

det har vært aktivitet fra forbundet mot regjeringen for å få iverksatt til-
tak for og igangsatt prosjekter slik at ledigheten i bransjen blir mindre.

Forbundet har også i år hatt god kontakt med de fleste av riksentrepre-
nørene. Vi har deltatt på konferanser og møter med mange av dem hvor 
også tillitsvalgte har vært til stede.

tariffoppgjøret resulterte i en grunnlønnsøkning på kr. 5,00 pr. time.  
av dette utgjør det generelle tillegget kr. 2,50 pr. time. det ble også  
foretatt en del justeringer på de respektive ubekvems tilleggene som er 
nedfelt i overenskomsten.

Uravstemninsresultatet ble 69,57 % ja stemmer, og 28,99 % nei stemmer. 
Forkastede stemmer 1,45 %. totalt avgitte stemmer 86,25 %.

det arbeides videre i bedriften med et utvalg som ser på mulighet for 
overgang til overenskomst for maskinentreprenører.

 Asfalt og Veivedlikehold

Medlemsutviklingen innenfor denne bransjen fortsetter i positiv retning. 
antall medlemmer har økt i 2008, og ved utgangen av året er det regis-
trert 632 medlemmer. dette er en økning på 92 medlemmer i forhold til 
samme tidspunkt året før. noe av årsaken er overføring av medlemmer 
fra hg asfalt fra Fellesforbundet.

tariffoppgjøret ga et generelt tillegg på totalt kr. 2,50 pr. time.
det ble også foretatt justeringer på satsen for matpenger og godtgjørelse 
for helligdager og 1. og 17. mai.

det har vært et utvalgsarbeid i gang mellom partene for å se på forholdene 
med lagbiler som har utviklet seg innenfor bransjen. dette arbeidet er ikke 
sluttfør, men det er enighet med bnl om at arbeidet skal fortsette videre.

det har i løpet av året vært en sak til behandling i forbundet fra bransjen. 
dette er en yrkesskadesak.

samarbeidet med Fagforbundet i forbindelse med oslo Vei as har også i 
år fungert i henhold til avtalen som er inngått mellom forbundene.

samarbeidet med Fellesforbundet har også fungert godt i perioden.

 Private Anlegg  

etter mange år med stor aktivitet i bransjen har det aktiviteten i siste halv-
del av året gått ned. dette skyldes i all hovedsak finanskrisen som setter 
sine spor i anleggsbransjen. Mangel på oppstart av nye anlegg har medført 
at noen av de store riksentreprenørene har blitt rammet hardere enn andre.

nedbemanning i form av permitteringer og oppsigelser har dessverre 
blitt virkelighet for mange arbeidstakere i bransjen.
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 Kraftlinjefirmaer 

kraftlinjeoverenskomsten er fortsatt kun er gjort gjeldende i el tel 
networks. bedriften har endret karakter, noe som har medført at også  
el & it Forbundet er inne med sin tariffavtale.

dette har medført at en del medlemmer har byttet forbund. det var ved 
utgangen av 2008 registrert 68 medlemmer på overenskomsten.

det er i perioden ikke registrert noen tvistesaker til behandling i forbundet.

lønnoppgjøret 2008 ga et generelt tillegg på kr. 0,50 pr. time.
90,32 % stemte ja til forslaget ved uravstemningen.

 Parkering 

Forbundet har tariffavtale med 5 virksomheter, hvorav 3 er tilsluttet  
sbl / nho, 1 er tilsluttet hsh og 1 er erklæringsbedrift. 
Forbundet har også medlemmer i 8 virksomhet uten tariffavtale.

Ved årets slutt (31.12.08) var det registrert 133 medlemmer innenfor  
parkeringsoverenskomsten. Medlemstallet har økt med 3 medlemmer  
i løpet av året.

naF sentralt har behandlet og avsluttet 2 tvistesaker i 2008. 

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

tariffoppgjøret 2008 ble gjennomført som et samordnet oppgjør.

resultatet av oppgjøret ga følgende resultat:
Med virkning fra 1. april 2008, gis et generelt tillegg på kr. 2,00, et lav-
lønnstillegg på kr 3,00, et tillegg på kr. 0,50 som følge av forbundsvise 
tilpasningsforhandlinger og et garantitillegg på kr 0,71. til sammen 
utgjør dette kr. 6,21 pr. time, som legges flatt ut på samtlige lønnssatser.

 Tunnel-, bom- og bruselskaper 

Forbundet har tariffavtale med 9 virksomheter, hvorav 6 er tilsluttet nho 
(rlF og nho service) og 3 er erklæringsbedrift. Forbundet har også med-
lemmer i 2 virksomhet uten tariffavtale.

Ved årets slutt (31.12.08) var det registrert 102 medlemmer innenfor 
overenskomsten for tunnel-, bom- og bruselskaper. Medlemstallet har 
økt med 4 medlemmer i løpet av året.

ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i 2008.

tariffoppgjøret 2008 ble gjennomført som et samordnet oppgjør.
resultatet av oppgjøret ga følgende resultat:
Med virkning fra 1. april 2008, gis et generelt tillegg på kr. 2,00, et til-
legg på kr. 0,50 som følge av forbundsvise tilpasningsforhandlinger og et 
garantitillegg på kr 4,27. til sammen utgjør dette kr. 6,77 pr. time, som 
legges flatt ut på samtlige lønnssatser.

 Maskin 

Maskin har i løpet av året hatt en veldig fin utvikling vedrørende økning i antall 
medlemmer og tariffavtaler. ved utgangen av året var det registret 3146 
medlemmer på overenskomsten. dette er en økning på 298 medlemmer.

det er inngått 21 nye tariffavtaler i perioden.

det har vært 20 saker til behandling i forbundet i løpet av året. dette er 
fordelt på 2 oppsigelsessaker, 10 yrkesskadesaker og 8 saker knyttet til 
tariffmessige spørsmål.

det er behandlet 17 søknader om arbeidstidsordninger i 2008.

tariffoppgjøret ga et generelt tillegg på kr. 2,00 for de som lå over satse-
ne i overenskomstens § 2. a, b, c og d. de som ble lønnet etter overens-
komstens satser fikk hevet minstelønnssatsene med kr. 5,00 av dette 
utgjør kr. 2,00 det generelle tillegget. Ved uravstemningen stemte 86,75 % 
ja til det anbefalte forslaget.

det ble også foretatt økning i flere av satsene for ubekvemstillegg i 
overenskomsten. lønnsoppgjøret betegnes som et godt oppgjør, og  
utløste et solid flertall ved uravastemmingen.

det har i perioden vært et godt samarbeid med MeF, noe som blir synlig-
gjort gjennom økning i antall tariffavtaler og medlemstall.
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 Vakt

Forbundet har tariffavtale med 19 virksomheter, hvorav 12 er tilsluttet 
nho (nho service (tidligere sbl) og telFo) og 7 er erklæringsbedrifter. 
Forbundet har også medlemmer i 31 virksomheter uten tariffavtale.

det har vært en reduksjon i det totale antall virksomheter vi har tariffav-
tale med. reduksjonen skylles oppkjøp og sammenslåinger. omfanget av 
personer som er omfattet av tariffavtalen innen bransjen har økt noe 
som følge av oppkjøp av virksomheter som ikke var bundet av avtalen.. 

Ved årets slutt (31.12.08) var det registrert 4353 medlemmer innenfor 
Vekteroverenskomsten. Medlemstallet er redusert med 26 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. det er i 
2008 innmeldt 1282 nye medlemmer. 1126 medlemmer er utmeldt/strøket 
og 182 er overført til annet lo forbund.

naF sentralt har behandlet og avsluttet 4 tvistesaker i 2008. 

det har vært avholdt 5 møter i godkjenningsnemnda sikker Vakt. naF 
har i perioden innehatt ledervervet. 8 virksomheter ble godkjent for 2008.

det har vært avholdt 5 styremøter i Vekterskolen, samt 1 instruktørsam-
ling. Vekterskolen gjennomfører all lovpålagt opplæring for vektere 
ansatt i virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjonen 
nho service. 

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. ny fagplan Vg3 er vedtatt og 
faget sikkerhet har nå blitt et eget fag i skolen.

det er i løpet av første kvartal avholdt 2 møter i forbindelse med Vekter-
overenskomstens bilag 16 kompetanse – Fagkurs. det er ikke oppnådd 
noen enigheter i dette arbeidet.

det har vært avholdt 2 styremøter i sUn Vakt samt 1. årsmøte i sUn. 
arbeidet med nordiske standardiseringsbeskrivelser av vaktbransjen, 
aktiviteter innen det enkelte land og planlegging av nordisk vekterkonfe-
ranse har vært overordnede temaer på styremøtene.

det er gjennomført Vekteroverenskomstkurs i avd. 3, avd. 7 og avd. 2 i 2008.  

naF har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av norsk standard for å utvikle 
en standardkontrakt for vakttjenester i norge. standardkontrakt for vakt- 
og sikkerhetstjenester, samt verditjenester er utarbeidet og fastsatt.

naF har i samarbeid med nho service søkt om og fått midler fra hoved-
organisasjonenes fellestiltak (hF) til gjennomføring av et prosjekt. prosjek-
tet har fått navnet omdømmeprosjekt for vakt og sikkerhetsbransjen.
prosjektet skal gjennomføres i perioden 2008 – 2011.

hovedmål:
partene skal i samarbeid og dialog:
•	 Videreutvikle	bedriftenes	verdigrunnlag,	og	dermed	heve	yrkets	status	
•	 Synliggjøre	bransjens	seriøsitet	slik	at	omdømmet	bedres
 
det er gjennomført en hovedsamling med 59 deltakere – leder og tillits-
valgte fra 7 virksomheter samt fra naF og nho service.

naF har i perioden deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdeparte-
mentet som skulle gjennomgå lov om vaktvirksomhet og komme med 
forslag til endringer i loven.

rapport med forslag til lovendringer er utarbeidet og sendt ut på høring 
fra Justisdepartementet. det nye lovforslaget forventes behandlet i stor-
tinget våren 2009. 

det er avholdt 2 samlinger av 3 dager i bransjerådet for vakt.
protokoller og handlingsplaner er utarbeidet og forelagt forbundsstyret.

naF har gjennomført 2 møter med samferdselsdepartementet vedrøren-
de kontraktsvilkårene for sikkerhetsleverandørene til norske flyplasser.

naF har deltatt med 9 deltakere på nordisk vekterkonferanse i Finland 
perioden 21. – 26. september. hovedområdene var gjennomgang og dis-
kusjon rundt hvert enkelt lands  vekterutdanning, lovreguleringer av 
bransjen og tariffavtalene, samt utdannelseskvalifikationsdirektivet, ser-
vicedirektivet og nordiske bransje termologi standarder.  

tariffoppgjøret 2008 ble gjennomført som et samordnet oppgjør.

resultatet av oppgjøret ga følgende resultat:
det gis et generelt tillegg på kr. 2,00, et lavlønnstillegg på kr 3,00, et til-
legg på kr. 0,50 som følge av forbundsvise tilpasningsforhandlinger og et 
garantitillegg på kr 0,21. til sammen utgjør dette kr. 5,71 pr. time som gis 
med virkning fra 1. april 2008. 
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lønnstabell for lærlinger:
1. læreår i bedrift kr. 54,52
2. læreår i bedrift kr. 81,78

nye satser for tjenestegrenstillegg fra 1. januar 2008 som følge av  
tarifforhandlingene 2006 ble:
alarmstasjon: Fra kr. 1200,- pr. mnd til kr. 1350,- pr. mnd.
heliport-/flyplasstjeneste: Fra kr. 600,- pr. mnd til kr. 1350,- pr. mnd.
Justis m/begrenset politimyndighet: Fra kr. 600,- pr. mnd til kr. 1350,- pr mnd

 Service og Vedlikehold, vaktmesteravtalen m.m. 

Ved utgangen av 2008 var det registrert 703 medlemmer innen overens-
komsten. dette er en økning på 73 medlemmer. de fleste nye medlem-
mene er innefor bilag b skadesanering.

det har i perioden blitt behandlet og avsluttet 2 tarifftvister.
i perioden er det inngått 4 nye tariffavtaler.

det har vært mye møtevirksomhet gjennom hele perioden for å få drifter-
faget inn i videregående skole. arbeidet er et samarbeid mellom Fagfor-
bundet, norsk tjenestemannslag og norsk arbeidsmandsforbundet. Ved 
periodens utløp ligger søknaden til behandling i Utdanningsdirektoratet.

det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,00 og et forbundsvist tillegg på  
kr. 0,50 til sammen kr. 2,50 som ble lagt flatt ut på alle lønnssatsene.

lønnsnivået i overenskomstenes bilag har stor variasjon. noe som er 
grunnlaget for at partene ved de forbundsvise tilpassningene ble enig 
om å sette ned et utvalg for å jobbe med dette. arbeidet har kommet 
godt i gang, men må fortsette i neste periode.

 Renhold

Ved utgangen av 2008 var det registrert 6969 medlemmer innen renhold. 
dette er en økning på 122 medlemmer. i perioden har det blitt inngått 13 
nye tariffavtaler. 

naF sentralt har behandlet og avsluttet 42 saker i 2008. 29 tarifftvister,  
9 stillingsvernsaker og 4 yrkeskadesaker. det er en økning på 8 saker fra 
forrige perioden.

det har vært stor fokus på situasjonen i renholdsbransjen gjennom hele 
perioden med blant annet mediaoppslag, tV programmet brennpunkt, 
spørsmål i stortingets spørretime og konferansen «det offentlige må gå 
foran» som lo arrangsjerte sammen med Fagforbundet og naF.

det har vært gjennomført flere møter i arbeids og inkluderingsdeparte-
mentet og med medlemmer av arbeids og sosialkomiteen på stortinget. 
det er politisk vilje til å innføre tiltak for å bekjempe de uverdige forhold 
som er avdekket i bransjen. id-kort og regionale Verneombud er virke-
middel som det nå er politisk vilje til å innføre i bransjen i neste periode.

det har vært avholdt overenskomstkurs i avdeling 3 og 5.

24 bedrifter er godkjent i ren Utvikling, dette er en nedgang på 4 bedrif-
ter fra tidligere år. bakgrunnen for nedgangen er virksomhetsoverdragel-
ser. av de godkjente bedriftene har 20 nå tillitsvalgte valgt etter hoved-
avtalen, noe som er en økning fra forrige periode.

det er avholdt 2 styremøter, 1 dialogsamling for ledelse og tillitsvalgte, 
1 møte i godkjenningsnemda og 3 møter i styringsgruppa for dialogpro-
sjektet og en samling for de tillitsvalgte i begge hF prosjektene.

det ble gitt følgende tillegg etter lønnsoppgjøret:
2,00 kr i generelt tillegg, et lavtlønnstillegg på 3,00 kr, et forbundsvist til-
legg på 0,50 kr og et garantitillegg på kr. 3, 97. til sammen kr. 9,47 som 
legges flatt ut på alle lønnssatser.

 Fritids- og aktivitetsavtalene

gjelder for følgende områder:
•	 Bowlinghaller
•	 Treningsstudioer
•	 Badeland
•	 Dyreparker
•	 Fornøyelsesparker	og	lignende

Vi har ved årets slutt registrert 230 medlemmer innenfor overenskomst-
områdene. dette er en nedgang på 11 medlemmer.

det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,00 og et forbundsvist tillegg på  
kr 0,50. til sammen kr. 2,50 som ble lagt flatt ut på alle lønnssatsene.

Mange små stillinger som blir kombinert med studier gjør medlemsver-
ving utfordrende innenfor bransjene. det er få tillitsvalgte innenfor over-
enskomstområdene, noe som gjør medlemspleie krevende.
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 Skianlegg 

Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, hvorav 1 er tilsluttet  
rbl / nho og 3 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 
5 virksomheter uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 60 medlemmer innenfor overenskomsten 
for skianlegg. dette er en nedgang på 2 medlemmer fra foregående år

Forbundet har igangsett ett prosjekt med sikte på å kartlegge bransjen. 
avd. 4 administrerer prosjektet men det går på tvers av 6 avdelinger.

Fellesforbundet har også organisasjonsrett innenfor overenskomstområdet.

en tvistesak er under behandling i 2008.

lønnsoppgjøret 2008 var et sentralt oppgjør med forbundsvise tilpassnin-
ger. dette resulterte i et generelt tillegg på kr. 2.00 pluss forbundsvise 
tilpassninger med kr. 0.50. totalt kr. 2,50. 

 Statlig sektor 

Årets hovedoppgjør for staten ble gjennomført ved felles krav fra lo stat, 
ys stat og Unio. Uten dette samarbeidet ville sannsynligvis forhandlin-
gene blitt ennå vanskeligere.

de ordinære forhandlingene førte ikke fram og det førte til brudd allerede 
29. april 2008. etter en historisk lang meklingsrunde ble det til slutt enig-
het mellom partene i staten.

Meklingen ga følgende resultat:
det ble gitt et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2008 på minimum 
kr. 16.000,- og maksimum kr. 32.000,-.

det ble avsatt 1 % til sentrale justeringsforhandlinger i perioden med 
virkning fra 1. juli 2008. likelønn skulle prioriteres. i tillegg ble det avsatt 
1,3 % pluss 0,1 % resirkulerte midler i alt 1,4 % til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. august 2008.

alle lønnsspenn ble hevet med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på 
topp med virkning fra 1. mai 2008.

spørsmålet om tilpassing av tjensestepensjonsordning og aFp til ny fol-
ketrygd ble skjøvet til mellomoppgjøret pr. 1. mai 2009. partene ble enige 
om at dette oppgjøret kunne være gjenstand for uravstemning.

det ble også gjort en rekke endringer i fellesbestemmelsene. blant annet 
innenfor områder som godskrivningsregler, ulempetillegg, permisjonsord-
ninger, forsikringsordninger og boliglån.

også innenfor seniorpolitiske tiltak ble det forbedringer i og med at alle 
ansatte i staten fra det år de fyller 62 år gis 8 dager ekstra fri med lønn 
pluss at de lokale partene kan i tillegg kan avtale inntil 6 dager pr. år.  
i alt 14 dager. deltidsansatte arbeidstakere får rett til fridager forholds-
messig.

Uravstemmingsresultatet i lo stat ga følgende resultat:
Fra naF 78,7 % ja 19,2 % nei 2,1 % blanke/forkastet
sammet lo stat 80,2 % ja 18,2 % nei 1,6 % blanke/forkastet

 Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE

Medlemstallet i nVe er stabilt og svært tilfredsstillende. samtlige som 
er organisasjonsmulige i naF er medlemmer. lokale lønnsforhandlinger 
for 2008 ble gjennomført mellom naF og nVe i desember 2008 for 
arbeidstakere i nVe anlegg.

de lokale forhandlingene ga et tilfredsstillende resultat for våre medlem-
mer. av ulike årsaker ble forhandlingene på særavtalen mellom naF og 
nVe utsatt til januar 2009. det er behandlet 1 søknad om arbeidstidsord-
ninger i 2008.
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 Statens vegvesen

Medlemstallet i statens vegvesen har en nedgang i 2008. dette skyldes 
en nedgang i antall ansatte i våre grupper og overgang til pensjon og 
hvor vi ikke har greid å fange opp de som kommer etter. det er imidlertid 
store variasjoner fra region til region.

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 regionene må slite for å 
oppnå tilfredsstillende resultater i lokale lønnsforhandlinger for grupper 
med lav og middels lønn i forhold til høylønnsgruppene. like vel må 
resultatet for naFs medlemmer betegnes som svært tilfredsstillende.
 

 Kystverket

Medlemstallet i kystverket har vært stabilt i året som er gått. noen har 
meldt overgang til forbund utenfor lo mens andre har meldt overgang 
fra disse til naF. naF står likevel fortsatt overfor utfordringer for å 
beholde sin posisjon i kystverket.

særavtalen for fartøymannskaper i kystverket ble reforhandlet i perio-
den. dette ble svært vanskelige og omfattende forhandlinger.

etter flere forhandlingspauser ble det imidlertid oppnådd enighet i slutten 
av juli 2008. den nye særavtalen for fartøymannskaper må betegnes som 
svært god for våre medlemmer.

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.

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

 Norsk Arbeidsmandsforbunds diplom er tildelt:

1. thorbjørn Mortensen,(nord)
2. svein Jarl liestøl, (sandbekk)
3. gudny Fagerhol, (Møre og romsdal)
4. roy lorentsen, (nordland)
5. gustav bjørknes, (nordland)
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styrets beretning       2008

 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.

 Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2008 er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift. Til grunn 
for dette er forbundets strategiske pla-
ner og budsjetter for kommende år. 

Det skal avsettes midler for å styrke 
utdanningsfondet og streikefondet. 
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 2008 
har det totale sykefraværet vært på 
4,9% 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. Se for-
øvrig eget punkt om AMU i den faglig-
politisk beretning.

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 kontor-
lokaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 12 avdelinger i 
Norge. I 2008 har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende innen de fleste av 
forbundets virksomhetsområder, men på grunn av finanakrisen på slutten  
av 2008 har det vært en del permitteringer i anleggsbransjen.



Erna Hagensen Helge M. Haukeland Kirsti Mandal
Forbundsleder nestleder organisasjonsleder

Svein Johansen  Toril Torsvik Eva Jenssen
styremedlem  styremedlem styremedlem

Tommy Nymo Kjell Borglund Jens-Petter Hermansen
styremedlem styremedlem styremedlem
  

Terje Mikkelsen Karl S. Olsen
styremedlem styremedlem
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styrets beretning       2008
«NAF har mange aktive tillitsvalgte innenfor sine bransjeområder».

 Resultat, finansiering og 
 fremtidig utvikling

Driftsinntektene i NAF med avdelinger 
var på kroner 121 677 328 i 2008, for 
konsernet var det kroner 123 986 689 
millioner. Årsresultatet for NAF med 
avdelinger var overskudd på kroner 
14 774 818 millioner. Hele konsernet 
hadde et overskudd på kroner 
14 719 578 millioner.

Konsernets finansielle stilling pr. 
31.12. 2008 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: 10.419.578
kampfondet: 4.000.000
Utdanningsfondet: 300.000

Oslo, 27. mai 2009



30: «NAF er en del av det store LO-fellesskapet»



 Note 2 008 2 007

 Driftsinntekter  

kontingent inntekter  9  113 559 388 100 679 731
pensjonistkontingent   5 231 150 5 271 669
andre inntekter   420 361 501 702
Sum inntekter   119 210 899 106 453 102

   
 Driftskostnader    

kontingent til andre organisasjoner  12  15 079 802 13 484 477
Forsikringer   27 042 720 26 109 168
driftstilskudd   11 715 570 11 144 518
lønnskostnader  4  37 636 392 30 065 575
avskrivninger  5  626 307 555 045
andre kostnader  6  19 214 630 18 115 646
Sum driftskostnader   -111 315 421 -99 474 429

   
Driftsresultat   7 895 478 6 978 672

   
 Finansposter    

renteinntekter   5 311 602 4 025 551
renteinntekter fra Møllergata 3   1 300 000 500 000
aksjeutbytte møllergata 3   0 1 600 000
aksjeutbytte div   797 523 702 247
Verdiøkning av aksjer i sparebanken 1    0
andre finansintekter   106 071 
rentekostnader   -238 966 -2 495
Finanskostnader    
Netto finansinntekter   7 276 231 6 825 304

Årsresultat etter finansinntekter   15 171 709 13 803 976
avsetning til landsmøte   1 700 000 1 700 000
resultat etter avsetning   13 471 709 12 103 976

 Andre avsetninger     

kampfondet   4 000 000 4 000 000
Utdanningsfondet   300 000 300 000
egenkapital   9 171 709 7 803 976

31:

   resUltatregnskap 2008 naF
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       balanse ForbUndet 2008

 Note 2 008 2 007
 EIENDELER   

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler 1,2,5 5 886 744 7 516 576
Sum varige anleggsmidler  5 886 744 7 516 576
   
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER   
pensjonsmidler 3 16 767 778 16 767 778
aksjer og andeler 8 11 008 601 11 008 601
aksjer i Møllergata 3 8 300 000 300 000
andre finansielle midler 7 2 950 666 3 046 268
lån til Møllergata 3 7 24 000 000 9 000 000
Sum finansielle anleggsmidler  55 027 045 40 122 647
   
Sum anleggsmidler  60 913 789 47 639 223
   
OMLøPSMIDLER   
kundefordringer  10 604 799 9 300 673
andre fordringer  575 716 207 758
Fordringer Møllergata 3  11 107 350 1 300 000
sum fordringer  22 287 865 10 808 431
   
Bank/kontanter 13 92 327 694 98 214 563
   
Sum omløpsmidler  114 615 559 109 022 994
SUM EIENDELER  175 529 347 156 662 217
   

  EGENKAPITAL OG GJELD    

EGENKAPITAL   
Annen egenkapital 14 153 831 214 140 359 504
   
AVSETNINGER   
pensjonsforpliktelser 3 7 653 685 4 392 085
avsetning til landsmøte  3 263 313 1 700 000
andre avsetninger  727 000 438 000
sum avsetninger  11 643 997 6 530 085
   
KORTSIKTIG GJELD   
leverandørgjeld  3 099 194 4 212 147
Øvrig kortsiktig gjeld  6 026 522 4 932 060
gjeld til Møllergata 3  928 420 628 420
Sum kortsiktig gjeld  10 054 136 9 772 628
   
Sum gjeld  21 698 133 16 302 713
Sum  gjeld og egenkapital  175 529 347 156 662 217



  REGNSKAP MED AVDELINGER    KONSERNET 

  2 007 2 008 Note  Note 2008 2 007

    DRIFTSINNTEKTER   
 100 679 731 113 559 388  kontingent inntekter  113 559 388 100 679 731
 5 271 669 5 231 150  pensjonist kontingent  5 231 150 5 271 669
    leieinntekter  1 799 485 4 521 403
 1 758 372 2 886 790  andre inntekter  3 396 666 1 758 372
 107 709 772 121 677 328  Sum inntekter  123 986 689 112 231 175
      
    DRIFTSKOSTNADER   
 14 130 682 15 720 237 12 kontingent til andre organisajoner 12 15 720 237 14 130 682
 26 109 168 27 042 720  Forsikringer  27 042 720 26 109 168
 31 038 646 39 093 800 4 lønnskostnader 4 39 093 800 31 038 646
 605 045 676 307 5 avskrivninger 5 899 747 986 745
 28 533 629 31 332 436 6 andre kostnader 6 32 602 934 28 854 590
 1 700 000 1 700 000  avsetning til landsmøte  1 700 000 1 700 000
 102 117 170 115 565 500  Sum driftskostnader  117 059 438 102 819 831
      
 5 592 602 6 111 828  Driftresultat  6 927 251 9 411 344
      
    FINANSPOSTER   
 4 814 059 6 716 928  renteinntekter  7 132 658 5 311 711
 500 000 1 300 000  renteinntekter fra Møllergata 3  0 
 1 581 075   salg av aksjer   1 581 075
 804 022 106 071  andre finansinntekter  106 071 804 022
 1 600 000   aksjeutbytte Møllergata 3   
  797 523  aksjeutbytte div  797 523
  -645  rentekostnader  -6 316 -731
 -2 678 -241 464  andre finanskostnader  -241 464 -2 678
 124 995   reversering av finansielle midler   124 995
  -15 423  nedskriving av aksjer  -15 423
 9 421 473 8 662 990  Netto finansposter  7 773 049 7 818 394
      
 15 014 075 14 774 818  ordinært resultat før skatt  14 700 300 17 229 738
    skattekostnad 14 19 278 -1 068 590
      
 15 014 075 14 774 818  Årsresultat  14 719 578 16 161 148
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   resUltatregnskap konsern 2008
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       balanse konsern 2008

  NAF MED AVDELINGER    KONSERNET 

  2 007 2 008 Note   Note 2 007 2 008

     EIENDELER    

      
    Utsatt skattefordel   14  714 408 581 170
    Sum immaterielle eiendeler   714 408 581 170
      
    tomter   252 159 252 159
 7 252 101 5 514 499  bygninger   35 923 099 19 132 601
 884 475 942 245  kontorutstyr   1 100 745 932 575
 8 136 576 6 456 744  5  Sum varige anleggsmidler   5  37 276 003 20 317 335
      
     FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER    
  12 008 104 12 022 678  8  aksjer og andeler   8  12 022 678 12 008 104
  300 000 300 000  8  aksjer i Møllergata 3    
  16 767 778 16 767 778  3  pensjonsmidler   3  16 767 778 16 767 778
   3 376 776 3 341 174  7  andre finansielle midler   7  4 198 353 4 233 955
  9 000 000 24 000 000  7  lån til Møllergata 3    
  41 452 658 56 431 630  Sum finansielle anleggsmidler   32 988 809 33 009 837
      
  49 589 234 62 888 374   Sum anleggsmidler   70 979 220 53 908 342
      
     OMLøPSMIDLER    
  3 766 024 1 850 396 9 kundefordringer   2 601 580 3 921 002
  207 758 1 665 113  andre fordringer   8 950 203 1 097 787
  1 300 000 11 107 350  Fordringer Møllergata 3    
  5 273 782 14 622 859  Sum fordringer   11 551 783 5 018 789
      
      
  125 132 899 123 602 870  13  Bankinnskudd og kontanter   13  129 272 325 134 176 817
      
  130 406 681 138 225 729  Sum omløpsmidler   140 824 108 139 195 606
      
 179 995 915 201 114 103  SUM EIENDELER   211 803 329 193 103 949 



  NAF MED AVDELINGER     KONSERNET 

  2 007 2 008 Note  Note 2 008 2 007

     EGENKAPITAL     

  163 276 168  178 073 429  15  annen egenkapital  15  188 559 349 173 817 329
  163 276 168 178 073 429  Sum egenkapital   188 559 349 173 817 329
      

      GJELD    

     AVSETNING FOR FORPLIKTELSER    
  4 392 085  7 653 685  3  pensjonsforpliktelser  3  7 653 685 4 392 085
  2 161 080  3 990 313  andre avsetninger   3 990 313 2 161 080
  6 553 165  11 643 998  Sum avsetning for forpliktelser   11 643 998 6 553 165
      
     Øvrig langsiktig gjeld   1 089 433 1 069 433
      
  6 553 165  11 643 998  Sum langsiktig gjeld   12 733 431 7 622 598
      
     kortsiktig gjeld    
  4 502 124  4 014 485  leverandør gjeld   4 128 436 5 006 618
  1 793 758  2 963 731  annen kortsiktig gjeld   2 963 741 2 332 554
 628 420  1 000 087  gjeld Møllergata 3    
     betalbar skatt    1 082 570
  3 242 281  3 418 373  skyldige offentlige avgifter   3 418 372 3 242 280
  10 166 583  11 396 676  Sum kortsiktig gjeld   10 510 549 11 664 022
      
  16 719 748  23 040 674  Sum gjeld   23 243 980 19 286 620
      
  179 995 916  201 114 103  Sum gjeld og egenkapital   -    211 803 329 193 103 949

35:

oslo, 27. mai 2009 

erna hagensen  helge haukeland kirsti Mandal svein Johansen toril torsvik
forbundsleder nestleder organisasjonsleder styremedlem styremedlem

eva Jenssen tommy nymo Jens-petter hermansen kjell borglund terje Mikkelsen karl s. olsen
styremedlem  styremedlem styremedlem  styremedlem styremeldem styremedlem

Mangler signatur! Fjerne alle? 
han skrev ikke under i år ...
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       kontantstrØMoppstilling 2008

  NAF MED AVDELINGER     KONSERNET 

  2 007 2 008     2 008 2 007

   KONTANTSTRøM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
 15 014 075 14 774 818 ordinært resultat 14 700 300 17 229 738
 605 045 676 307 ordinære avskrivninger 899 747 986 745
 124 995 0 reversering tidligere nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 124 995
  15 423 nedskrivning av finansielle midler 15 423
 -1 103 356 3 261 600 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 3 261 600 -1 103 356
 2 727 625 -9 349 077 endringer fordringer -6 532 994 298 438
 1 666 038 1 230 094 endringer kortsiktig gjeld -1 153 473 371 008
 -3 778 900 1 829 233 endringer i avsetninger 1 829 233 -3 778 900
 -8 008 22 443 andre tidsavregninger 892 260 -8 006
 15 247 514 12 460 841 Netto kontantstrøm fra forbundets operasjonelle aktiviteter 13 912 096 14 120 662
      

   KONTANTSTRøM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER  
 -4 248 317 -684 078 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -20 545 218 -6 038 417
  1 687 602 salg av varige midler 1 687 602
 740 082 -14 994 395 endringer i andre finansielle anleggsmidler 21 028 740 082
 -3 508 235 - 13 990 871 netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet mv -18 836 588 -5 298 335
      

   KONTANTSTRøM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER  
   nedbetalinger langsiktig gjeld 20 000 -297 286
   Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter mv 20 000 -297 286
     
 11 739 279 -1 530 030 netto endring i kontanter og bankbeholdninger -4 904 492 8 525 041
 113 393 620 125 132 900 beholdning av kontanter og likvider 01.01.08 134 176 817 125 651 776
 125 132 899 123 602 870 Beholding av kontanter 31.12.2008 129 272 325 134 176 817

 125 132 899 123 602 870 Faktisk beholdning årsregnskap pr 31.12.2008 129 272 325 134 176 817 
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    noter til ForbUnds- og konsernregnskapet For 2008

 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  
Møllergata 3 as.

konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk 
enhet. 

transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet  
er eliminert. 

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 varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggs-
middel/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 
 estimatavvik 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 
 kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

 Note 2 : Eierskap i Møllergata 3

Forbundet eier 100 % av aksjene og har 100 % av stemmeandel  
i Møllergata 3 as.

Møllergata 3 har forretningskontor i oslo.



 NOTE 3 : PENSJONSKOSTNADER      

beregnet kostnad og noteopplysning knyttet til den forsikringsdekkede ordningen, inklusive aFp 2008 tall inkl aga.
   
   2 007 2 008

Årets opptjente pensjonsrettigheter  2 202 708 3 036 003
rentekostnader av opptjente pensjonsrettigheter  2 269 390 2 684 424
avkastning av pensjonsmidler  3 098 399 -1 447 649 
adm kostnader   260 216
pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift  1 373 699 

Årets resultatføring av plan- og estimatavvik  212 393 830 268
periodisert arbeidsgiveravgift  165 049 

pensjonskosntader  1 751 141 5 363 262
kostnader dnFp  561 929 2 449 861
   7 813 123
 
  spb1 
brutto pensjonsforpliktelser  53 206 652 25 698 684
estimerte pensjonsmidler  54 270 042 37 954 129
netto pensjonsforpliktelser  -1 063 390 -12 255 445
ikke resultatført estimatavvik  -15 704 388 -25 551 270
balanseført verdi av pensjonsforpliktelser  16 767 778 13 295 825

antatt aFp-uttak  50 % 50 %

Brutto pensjonsforpliktelse DNFP, forbundets andel  4 392 085 5 235 976

Økonomiske forutsetninger:  sikret ordning dnFp
diskonteringsrente  5,00 % 3,80 %
Forventet lønnsregulering  4,50 % 3,75 %
Årlig g-regulering  4,25 % 3,75 %
Årlig pensjonsregulering  0 % 
arbeidsgiveravgift  0 % 

Forbundetspensjon – og forsikringsordninger tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (otp). dnFp er en fellesordning med andre 
 forbund i lo, beregningene er gjort med et annet parametersett enn hva som er lagt til grunn for forbundets egne ordninger.

 NOTE 4 : LøNNSKOSTNADER, ANTALL, ANSATTE, GODTGJøRELSE    

 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 007 2 008  2 008 2 007

  29 480 192 29 456 422 lønninger,feriepenger naF 29 456 422 29 480 192
 1 928 856 7 813 123 pensjonskostnader 7 813 123 1 928 856
 -2 621 865 -1 609 433 refunderte sykepenger -1 609 433 -2 621 865
 624 091 683 357 lønnskostnader rVoer 683 357 624 091
 1 627 372 2 750 330 tapt arbeidsfortjeneste styrer/møter 2 750 330 1 627 372
 31 038 646 39 093 800 Sum lønnskostnader 39 093 800 31 038 646
    
   GODTGJøRELSE FORBUNDSLEDER 
 611 733 641 661 lønn/honorar 641 661 611 733
 21 509 27 241 andre godtgjørelser 27 241 21 509
 27 088 25 174 pensjonsordning 25 174 27 088
 660 330 694 076 Sum 694 076 660 330
    
   GODTGJøRELSE TIL REVISOR(EKSL.MVA.) 
 86 625 127 125 lovpålagt revisjon 127 125 86 625
 4 950  andre tjenster utenfor revisjon  4 950
 91 575 127 125 Sum Ernst & Young 127 125 91 575
    
   Revisjonshonorar Tom Røisi  
   lovpålagt revisjon 13 975 16 250
    
 91 575 127 125 Sum revisjonskostnader 141 100 107 825
    
 277 533 262 519 Lån til ansatte/tilitvalgte 262 519 277 533
    
 70 72 antall årsverk 72 70

norsk arbeidsmandsforbundet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine faste ansatte. denne pensjonsordningen oppfyller alle kravene til den 
obligatoriske tjenestepensjonen.
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 NOTE 5 : VARIGE DRIFTSMIDLER NAF MED AVDELINGER       

 Leiligheter EDB EDB EDB Kontorutstyr Kontor Sum
  utstyr programmer programmer  maskiner

anskaffelseskost 01.01.08 8 502 101 202 050 162 500 894 969 343 931  10 105 551
anskaffelse av nytt utstyr 2008     557 520 126 558 684 078
solgt i 2008 -1 687 602      -1 687 602
akkumulert avskrivning -1 300 000 -134 700 -54 167 -715 976 -415 128 -25 312 -2 645 283
Balanseført verdi 31.12.08 5 514 499 67 350 108 333 178 993 486 323 101 246 6 456 744
      
Årets avskrivning 50 000 67 350 54 167 178 994 300 484 25 312 676 307
Økonomisk levetid  3 år 3 år 5 år 3 år 5 år
avskrivningsplan  lineær lineær lineær lineær lineær

Driftsmidler Møllergata 3 Inventar/edb Bygninger Tomt Sum Møllergata 3 Sum konsern
anskaffelse kost pr 1.1 61 193 18 016 661 252 159 18 330 013 28 435 564
anskaffelse av nytt utstyr 2008 121 625 19 739 515  19 861 140 20 545 218
solgt     -1 687 602
akkumulert avskrivning -24 318 -7 347 576  -7 371 894 -10 017 177
Balanseført verdi 31.12.08 158 500 30 408 600 252 159 30 819 259 37 276 003

Årets avskrivning 11 225 212 215  223 440 899 747
Økonomisk levetid
avskrivningsplan 15–20 % 1–10 %
       

 NOTE 6 : SAMMENSLÅTTE POSTER    

 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 007 2 008  2 008 2 007

 2 694 000 3 598 275 Fagbladet 3 598 275 2 694 000
 7 288 360 8 241 211 reisekostnader 8 241 211 7 288 360
 971 768 972 919 agitasjon  972 919 971 768
 658 966 351 566 drift av rVo 351 566 658 966
 2 791 663 4 097 306 netto kurs kostnader 4 097 306 2 791 663
 10 935 604 11 562 107 kontorhold it-kostn. trykking 12 832 605 11 206 565
 1 768 151 2 000 102 bevilgninger og andre medlemsrelaterte kostnader 2 000 102 1 768 151
 49 000 38 000 Utdanningsstipend til medlemmer 38 000 49 000
 461 698 470 950 klubbkostnader 470 950 461 698
 964 419 0 landsmøte 0 964 419
 28 583 629 31 332 436 Sum andre driftskostnader 32 602 934 28 854 590
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 NOTE 7 : ANDRE FINANSIELLE MIDLER    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 007 2 008  2 008 2 007

 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
 257 350 236 762 kongresssentret 236 762 257 350
 277 533 262 519 lån til ansatte/tilitsvalgte 262 519 277 533
   obligasjoner i skagen hotel 465 149 465 149
   obligasjoner i Folkets hus 391 030 391 030
   andeler i obos 1 000 1 000
 483 713 483 713 lån til Folkets hus trondheim 483 713 483 713
    0 0
 3 376 776 3 341 174 Sum  4 198 353 4 233 955
    
lån internt i konsernet    
 9 000 000 24 000 000 Møllergata 3  

 NOTE 8 : AKSJER OG ANDELER     
V    

 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 007 2 008  2 008 2 007

 8 860 800 8 860 800 spb -gruppen1 aksjer 2769 8 860 800 8 860 800
 2 083 400 2 083 400 Fagb. inv.selskap 2083400 aksjer 2 083 400 2 083 400
 45 401 45 401 andeler i kongressentret 45 401 45 401
 15 000 15 000 statsansatteshus 15 000 15 000
 4 000 4 000 pax forlag 4 000 4 000
 47 272 31 848 aksjer avd01 31 848 47 272
 17 000 17 000 aksjer avd 02 17 000 17 000
 100 001 100 001 div aksjer avd 05 100 001 100 001
 30 000 30 000 aksjer i Folkets hus Molde 30 000 30 000
 40 200 40 200 andeler i sunndalsøra 40 200 40 200
 295 150 295 150 aksjer i Folkets hus bergen 295 150 295 150
 416 380 419 878 aksjefond trondheim 419 878 416 380
  80 000 aksjer i arbeideravisa 80 000
 53 500  pengemarkedsfond  53 500
 12 008 104 12 022 678 Sum 12 022 678 12 008 104

 300 000 300 000 M3 as   
 300 000 300 000 Sum   
 12 308 104 12 322 678 Total for note 8 12 022 678 12 008 104

 NOTE 9 : KONTINGENT – TIDSAVGRENSNING     

det er tatt hensyn til mulige tap. opptjent og ikke motatt kontingent pr 31.12.08 er på kr. 1 850 396.    

 NOTE 10 : DRIFTSTILSKUDD TIL RVO FRA FONDET     

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN
 2 007 2 008  2 008 2 007

 8 407 794 8 533 829 driftstilskudd til rVo 8 533 829 8 407 794
 97 500 108 000 driftstilskudd til rVo samlinger 108 000 97 500
 325 000 455 000 driftstilskudd til kjøp av utstyr 455 000 325 000
 8 830 294 9 096 829 Sum 9 096 829 8 830 294
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 NOTE 11 : BEVILGNINGER    

 2 007 2 008  2 008 2 007

 367 900 300 000 landsmøtebevilgninger 300 000 367 900
 766 689 684 400 Øvrige bevilgninger 684 400 766 689
 1 134 589 984 400 Sum 984 400 1 134 589

 NOTE 12 : KONTINGENTER    

 2 007 2 008  2 008 2 007

 13 231 171 14 774 912 kontingent til lo 14 774 912 13 231 171
 62 010 60 446 kontingent til lo-stat 60 446 62 010
 837 501 884 878 kontingent til øvrige organisasjoner 884 878 837 501
 14 130 682 15 720 237 Sum 15 720 237 14 130 682

  
 NOTE 13 : KONTANTER OG BANKINNSKUDD    

 2 007 2 008  2 008 2 007

 121 063 370 119 826 812 bank/kontanter 125 496 268 130 107 288
 4 069 529 3 776 058 skattekonto (bundne midler) 3 776 058 4 069 529
 125 132 899 123 602 870 Sum 129 272 326 134 176 817

 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   14 700 300 17 229 738
resultat i ikke skattepliktig virksomhet  14 625 781 13 414 075
resultat i skattepliktig virksomhet   74 519 3 815 663
Permanente forskjeller:    
,+/- permanente forskjeller    5 671 731
Midlertidige forskjeller    
,+/-Årets endring i midlertidige forskjeller  475 848 49 928
Sum skattegrunnlag   407 000 3 866 322
betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28%  113 960 1 082 570
Sum    113 960 1 028 570
Sum betalbar skatt i balansen    1 082 570
,+/- endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel  -133 238 -13 980
,+/- For lite/for mye avsatt selskapsskatt tidligere år      1
Sum skattekostnad i resultatregnskapet  -19 278 1 068 590

 NOTE 15 : EGENKAPITAL    

    
 NAF MED AVDELINGER   KONSERN

 2 007 2 008  2 008 2 007
 148 311 773 163 276 168 egenkapital 01.01 173 817 329 157 705 861
 -50 000 22 443 tilført 22 443 -50 000
 320  anvendt  -680
 15 014 075 14 774 818 Årets resultat 14 719 578 16 161 148
 163 276 168 178 073 429 Egenkapital 31.12 188 559 349 173 816 229
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       reVisJonsberetning 2008
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   KontrollKomiteens beretning 2008
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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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