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Resultatet av årets lønnsoppgjør mellom LO og 
NHO ble en krone i generelt tillegg og en krone 
i lavlønnstillegg for de av våre medlemsgrupper 
som er tilknyttet en overenskomst som lå under 
90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeider-
lønn. Dette ble derfor et moderat og solidarisk 
lønnsoppgjør ut i fra den økonomiske situa-
sjonen landet var i. Utgangspunktet til arbeids-
giverne var et nulloppgjør grunnet en vanskelig 
økonomisk situasjon, hvor vi måtte balansere 
våre rettmessige lønnskrav med ikke å sette 
våre medlemmers arbeidsplasser i fare. Dette 
var både vanskelig og utfordrende, men vi fant 
en tilfredsstillende løsning til slutt. Vi fikk også 
samme resultat i oppgjøret med HSH. Vi fikk 
med dette et resultat som både inneholdt en klar 
lavlønnsprofil og økt kjøpekraft. Resultatet bidro 
til å trygge sysselsettingen for våre medlemmer.

I mai ble LOs 32. ordinære kongress avholdt i 
Oslo. Jeg er stolt over Arbeidsmandsforbundets 
delegasjon sin flotte innsats på kongressen. Vi 
hadde gode innlegg og forslag innenfor områdene 
arbeid til alle, samferdsel, sosial dumping og lav-
lønn som bidro til å sette preg både på debatten 
og på de vedtak som ble fattet av kongressen. Vi 
stilte også med kandidat til LO-sekretariatet som 
dessverre ikke nådde helt opp, men som fikk bred 
støtte fra mange på LO-kongressen utover vår 
egen delegasjon.

Forbundet var bekymret for konsekvensene av 
finanskrisa som rammet hardt over hele verden. 

Her hjemme så vi økt antall per-
mitteringer og oppsigelser for bl.a. 
anleggsbransjen. 

Derfor jobbet vi iherdig med 
å få på plass tiltakspakker fra 
regjeringen til mer vei og anleggs- 
virksomhet i Norge. Vi ble hørt 
av regjeringen og fikk på plass 
betydelige økte midler over 
statsbudsjettet, som bidro til å 
opprettholde aktiviteten og sys-
selsettingen i anleggsbransjen.

I tilknytning til Regjeringens 
framlegg til statsbudsjett for 
2010 i oktober, så vi igjen hvor 
viktig vårt arbeid er med poli-
tisk påvirkning og argumenter-
ing i de sakene vi er opptatt av. 
I budsjettframlegget fant vi igjen 
flere konkrete tiltak rettet direkte 
mot våre bransjer. Både midler til 
etablering av regionale verneom-
bud (RVO) for renhold, innføring 
av id-kort og registreringsordning 
for renhold er en viktig oppfølging 
av våre krav gjennom flere år. Også 
økningene på samferdselsområdet 
gjennom oppfølgingen av Nasjonal 
transportplan var bra. 

I juni fikk vi også ny lov om vak-
tvirksomhet som blant annet innebar 

2009 var spennende og utfordrende for Norsk Arbeids-

mandsforbund. Både den globale finanskrisen og stortings-

valget har satt sitt preg på året.

Lederen har ordetInnhold

➜
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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 (til 31.07)
Oddbjørn Nilsen, faglig sekretær
trond erik thorvaldsen informasjonssekretær 
Ghulam Abbas, økonomisjef
Johnny myrvold, organisasjonssekretær
Johan Valderhaug, it-ansvarlig

FORbuNdSStyRet 
erna Hagensen
Helge Haukeland
Kirsti mandal
Svein RogerJohansen
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) 
Hilde Støen Kvam, ansattes representant 

Vararepresentanter 
Lise Solvang
trond Karlsen
Runar Rallerud, Øst (maskin) (til 09.06)
Oddbjørn Fagerholt, Øst (maskin) (fra 09.06)
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)
mette irene Øien, ansattes representant

LANdSStyRet 
Sissel tønnesen, Sør-Vest (renhold)
Said Hassen Hamed, Vest (renhold) 
britt Rogn, Øst (renhold) 
thorbjørn mortensen, Nord (veg)
Odd erling Lyngås, midt-Norge (asfalt) (til 05.11)

thordis breivik, Øst (asfalt) (fra 05.11)
Rolf erling madsen, Oslo/Akershus (asfalt)
Paal Framnes, Nordland (private anlegg) 
Åsne Juve, Oslo/Akershus (vakt)(til 05.02)
ulf terje eliassen, Nord, (vakt) (fra 05.02)
Karl m. Appelkvist, Nordland (bergverk) 
Janita blomvik, møre og Romsdal (vakt)
inge Ramsdal, Sør-Vest (private anlegg) 
Roger Sivertsen, Nordland (maskin) (til 09.06)
Asbjørn Fritzen, Nordland (private anlegg)  
(fra 09.06)

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) 
ulf terje eliassen, Nord, (vakt) (til 05.02)
Ole morten Karlsen, Oslo/Akershus (vakt)  
(fra 05.02)
elin Andrea Antonsen brurok, midt-Norge (vakt)
Asbjørn Fritzen, Nordland (maskin) (til 09.06)
Steinar Førde Olsen, Nord (maskin) (fra 09.06)
thordis breivik, Øst, (asfalt) (til 05.11)
Ketil Fiskum, midt-Norge (asfalt) (fra 05.11)
Roger eikeset, møre og Romsdal (bergverk) 
bjørn Halfdan martinsen, Longyearbyen 
(bergverk) 

KONtROLLKOmitèeN 
may Hilde Pedersen, leder, Nord (kyst)
Jan marvin Athammer, midt-Norge (private 
anlegg) 
Liv Randi matre, Sør-Vest (renhold)

Vararepresentanter 
Kjell Arne Kolden, Øst (private anlegg) 
berit Hovden, Vest (renhold) (til 09.06)
Oddlaug R. tellefsen, Vest (vakt) (fra 09.06)
Svein engelstad, Oslo/Akershus (vakt) 

SeNtRALt uNGdOmSutVALG 
Pål Sture Nilsen, leder (til 31.07)
Stian Solevåg, møre og Romsdal (private anlegg) 
(til 17.03)
Anders Hamre Sveen, Oslo/Akershus (parkering) 
(fra 17.03)

Forbundets organerat det tas inn en formålsbestemmelse, at utdan-
ningskravene ble skjerpet, og det er etablert be-
dre kontroll med vektere og vaktforetakene, i 
tråd med forbundets krav. Jeg er derfor glad for at 
den rødgrønne regjeringen leverte resultater også 
i 2009 i tråd med de sakene vi som forbund har 
vært opptatt av. Dette viser med all tydelighet at 
vårt arbeid nytter.

Gjennomføringen av medlemskampanjen «Et 
godt arbeidsliv», som ble avsluttet på forsomme-
ren var viktig. Her deltok mange av våre medlem-
mer aktivt og sa i fra hva de mente var de viktigste 
faglige og politiske sakene inn i neste storting-
speriode. Deltakelsen var bra, og det var Norges 
største demokratiske debatt i forkant av stortings-
valgkampen. For hele LO-familien kom det inn 
over 63.000 innspill fra over 26.000 medlemmer. 
Innspillene fra medlemsdebatten resulterte også i 
41 spørsmål som ble sendt til de politiske partiene 
før Stortingsvalget. 

Denne kampanjen mener jeg var viktig, fordi 
den bidro til at vi fikk satt fokus på hverdagen for 
vanlige arbeidsfolk og konsekvensene for våre ret-
tigheter ved et borgerlig flertall på Stortinget etter 
valget.

Forberedelsene til stortingsvalget i september 
sto helt sentralt i forbundets arbeid dette året. 
Planlegging, aktiv deltakelse og engasjement ute 
på arbeidsplasser og i avdelinger og mange andre 
steder bidro sterkt til at den rødgrønne regjerin-
gen igjen fikk fornyet tillit. Norsk Arbeidsmands-
forbund var synlig både gjennom materiell og agi-
tasjon i valgkampen. Jeg vil rette en takk til våre 
medlemmer og tillitsvalgte i forbundet, både loka-
lt og regionalt, som markerte seg og var synlige i 
den faglig politiske valgkampen rundt omkring i 
landet. Resultatet innebærer at vi kan jobbe videre 

med en regjering som jobber med oss og ikke mot 
oss i fire nye år.

Arbeidet med å bygge organisasjonen har hatt 
høy prioritet gjennom året. Dette arbeidet er vik-
tig både for å ha god dialog innad i organisasjonen 
og for å gjøre oss best mulig skikket til å møte de 
utfordringene vi står overfor i tiden som kommer.

Med tanke på tøffe økonomiske tider og over-
føring av grupper medlemmer til andre forbund, 
må vi si oss tilfreds med medlemsutviklingen. 
Det ble en liten nedgang, men vi ser at vi har god 
tilgang av nye medlemmer. Dette er et resultat av 
at vi har mange dyktige medarbeidere og ververe 
over hele landet som gjør en flott jobb for forbun-
det. God medlemsoppslutning bidrar til at vi kan 
ha høy aktivitet og derved få innflytelse i de sak-
ene som er viktig for forbundet. 
Året har vært preget av godt samhold, og forbun-
det har markert seg godt i mange viktige saker 
som har berørt våre medlemmer. Jeg er glad for 
at vi har kunnet stå samlet bak de krav vi har 
fremmet, og at vi har vunnet fram i mange saker. 
Jeg vil takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte 
for godt utført arbeid gjennom året. Videre 
takker jeg medlemmer, klubber, avdelingene, 
forbundsstyret og landsstyret for godt samarbeid.

Hilsen Erna Hagensen
forbundsleder
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Helga Perander, Nord (renhold)
Lars børre Vangen, Nordland (private anlegg) 
elin Andrea brurok, midt-Norge (vakt)
Ante Nylund, innlandet (maskin) 
trine berg, Nordland (renhold) (fra 09.12)
June Karlsen, Vest (vakt) (fra 09.12)

Vararepresentanter 
Aneta Walczak, Oslo/Akershus (vakt) (til 17.03)
marius Rognmo, Nord (renhold) (fra 17.03)
Oddvin b. Gagnat, møre og Romsdal (bergverk) 
michael Knardrup-Larsen, Vest (vakt)
martin berg enoksen, Sør-Vest (vakt)
thomas Gripp, Øst (vakt) (til 17.03)
merethe Olsen, (Sandbekk Grubearbeider- 
forening) (fra 17.03)

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)
Rolf madsen, Oslo/Akershus (asfalt)  
inge Ramsdal,  Sør-Vest (private anlegg) 
Karl S. Olsen, møre og Romsdal (kystverket)
Geir Gravdal, Oslo/Akershus (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) 
 (til 05.11)
Geir blixgård, Nord (private anlegg)
tormod iddeland, Sør-Vest (kyst)
Lars b.Vangen, Nordland (private anlegg) (til 
31.07)
berner midthjell, Vest (private anlegg)
Vidar Graven, innlandet (maskin)

FORbuNdetS  
FORSiKRiNGSKOmité 

Kirsti mandal, leder
Kjell Sagstad, Vest (distriktssekretær)
Kjell iversen, midt-Norge (distriktssekretær) (til 
25.04)
eirik Næss, Oslo/Akershus (distriktssekretær) (fra 
25.04)
monrad Sletteng, Nordland (distriktssekretær)
britt Rogn, Øst (renhold)
Hilde Støen Kvam, Oslo/Akershus (kon-
torsekretær)

Vararepresentanter 
eirik Næss, Oslo/Akershus (distriktssekretær) (til 
25.04)
toril torsvik, Vest (renhold)

bRANSJeRÅd ReNHOLd 
Lise Solvang, leder
Galina Lampolskaja, Oslo/Akershus
isabel moen, Oslo/Akershus (til 19.01)
thorunn Nerby, Oslo/Akershus (til 01.10)
Rachid Nawaz, Oslo/Akershus
irene S. Olsen, møre og Romsdal
Rolf Larsen, innlandet (til 27.08)
ellen Vesterheim, Oslo/Akershus (fra 27.08)
Richard Rasmussen, Vest (til 27.08)
marie Holmstrøm, Oslo/Akershus (fra 27.08)
eva Jenssen, midt-Norge
Helga Perander, Nord (til 01.10)
Sissel Storvik, Nordland (fra 01.10)
Anne-Karin Johannessen, Sør-Vest

Vararepresentanter 
thorunn Nerby, Oslo/Akershus (til 19.01)
ellen Vesterheim, Oslo/Akershus (til 27.08)
marie Holmstrøm, Oslo/Akershus (til 27.08)
Sissel Storvik, Nordland (til 01.10)
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
thor Sannæss, Oslo/Akershus
Rune Hansen, Vest
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
Karl m. Appelkvist, Nordland (fra 09.12)
Arve Hammerøy, møre og Romsdal
Jan Ove Jørmeland, Sør-Vest
Svein Jarl Liestøl, Sandbekk
Odd egil Hofstad, Longyerbyen Arbeiderforening 
(fra 09.12)

Vararepresentanter
Karl m Appelkvist, Nordland (til 09.12)
Oddvar Rønneberg, Øst (fra 09.12)
Petter bye, midt-Norge
Odd egil Hoffstad, Longyearbyen Arbeiderforen-
ing (til 09.12)
Roger eikeset, møre og Romsdal
Arve Larsen, Sør-Vest (fra 09.12)
Kjell magnus Skogly, Øst
John thue, Oslo/Akershus
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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

iNteRNASJONALe  
ORGANiSASJONeR

ICEM, Kjemi-, energi-, gruve- og fabrikkar-
beiderinternasjonalen:

eksekutivkomiteen, vararepresentant: 
erna Hagensen

IBTU, Internasjonalen for bygg og tre:
vararepresentant:  
erna Hagensen

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

Service- og tjenestebransjens Union i 
Norden:

Styret: erna Hagensen
Renhold: Lise Solvang
Vaktmestere: Lise Solvang
Vakt: trond Karlsen 

FAGOPPLæRiNG

Faglig råd for bygg-, anlegg- og teknikk, 
styret:

Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Lise Solvang 

Faglig råd for Service og samferdselsfag:
erna Hagensen

Vararepresentant:
trond Karlsen

StAteNS VeGVeSeN 

Det sentrale tilsettingsråd: 
Oddbjørn Nilsen 

Vararepresentant: 
Helge Haukeland

KyStVeRKet 

Det sentrale tilsettingsråd:  
Karl S. Olsen 
Oddbjørn Nilsen

diVeRSe 

Møllergt. 3 A/S, styret 
erna Hagensen
Helge Haukeland 
Kirsti mandal
Vararepresentant:
Svein Johansen

Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret
Kirsti mandal 
Ghulam Abbas

LO Media, styret:
erna Hagensen

Vararepresentant:
Kirsti mandal 

Folkeferie, styret: 
Vararepresentant:
Kirsti mandal 

AOF, styret: 
Vararepresentant:
Kirsti mandal

Sparebank 1, livsforsikring:
Vararepresentant til styret:
erna Hagensen

Bank og Forsikringskomiteen (LO):
Kirsti mandal

Fellesutvalget for LO favørprodukter:
Kirsti mandal 

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

Vararepresentant
erna Hagensen

LOs næringspolitiske utvalg
erna Hagensen

Vararepresentant
Helge Haukeland

LOs Samferdselsutvalg
Helge Haukeland, leder
trond erik thorvaldsen

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg
Kirsti mandal

Vararepresentant
Oddbjørn Nilsen

LOs Familie- og Likestillingsutvalg
Lise Solvang

Vararepresentant
Oddbjørn Nilsen

LOs Reiselivsutvalg
thorbjørn Jungård

LOs Nordområdeutvalg
thorbjørn Jungård

LOs Ungdomsutvalg
Pål Sture Nilsen (til 31.07.)

LOs Utdanningsfond
erna Hagensen

LOs forum for etnisk likestilling
Lise Solvang
Vararepresentant
Oddbjørn Nilsen

Tildelingsutvalget for LOs  
utdanningsstipend

Oddbjørn Nilsen

LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe
Oddbjørn Nilsen (til 17.11)
Helge Haukeland (fra 17.11)

HF (Hovedorg.) Fellestiltak LO-NHO)
erna Hagensen

LO StAt

Styret
Oddbjørn Nilsen
Helge Haukeland, vararepresentant

Forbundets representasjon 
i styrer, råd og utvalg
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AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiver-
forening, styret

Kirsti mandal

Fondsstyret for de regionale verneombud: 
Helge Haukeland 

Vararepresentant:  
erna Hagensen

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 

Vararepresentant: 
Svein Johansen 

Rådet for fjellsprengning
Oddbjørn Nilsen

Vararepresentant:
Helge Haukeland

Styret for veimuseets venner
Oddbjørn Nilsen

LOs hovedstyre for AKAN:
trond Karlsen

Arbeidsmiljøsenterets representantskap
trond Karlsen

Vararepresentant
Lise Solvang

RePReSeNtASJON –  
iNNeNLANdSKe OG  
uteNLANdSKe KONGReSSeR  
OG LANdSmØteR
Utenlandske:
dansk Funktionærforbund Serviceforbundets 27. 
ordinære kongress på LO-skolen, Helsingør,  
8. – 10. oktober - thorbjørn Jungård.

btis 2. verdenskongress (bygg- og trearbeiderin-
ternasjonalen) i Lille, Frankrike, 6. - 10. desember 
- Svein Johansen og Jens-Petter Hermansen. 

Innenlandske: 
FLt – Forbundet for Ledelse og teknikks 15. 
ordinære landsmøte 31.oktober – 03. november - 
Helge Haukeland.

Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. – 27.no-
vember - Kirsti mandal. 

FORbuNdS- OG  
LANdSStyRemØteR 

det er avholdt 8 forbundsstyremøter og 3 
landsstyremøter. 
Forbundsstyret har behandlet i alt 167 saker, 
herav 103 referatsaker og 64 behandlingssaker.

Landsstyremøtet 5. februar 2009, Oslo, be-
handlet følgende saker:

Åpning med navneopprop,
Valg av representanter i LOs kongress
Suppleringsvalg
Regjeringens tiltakspakke
Kvinner i fagbevegelsen
Avslutning

Landsstyremøtet 9. juni 2009, Dublin, behan-
dlet følgende saker: 

Åpning med navneopprop
Faglig politisk beretning 2008
Årsberetning og resultatregnskap 2008
Olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og 
Vesterålen
Stortingsvalgkampen 2009 – bevilgning
mandat til lønnskomiteen
Suppleringsvalg
Avslutning

Landsstyremøtet 5. november 2009, Oslo, 
behandlet følgende saker:

Åpning og navneopprop
Valg av tariffråd
Suppleringsvalg
LO favør – trygghetskampanje
Statsbudsjettet, veistandard og veivedlikehold
Avslutning

«NAFs medlemmer er 
forsikret med kollektiv 
hjemforsikring»
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RuNdSKRiV 

Nr.  Dato  Innhold
1  18.02.  Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post
2  26.02  Veterantreff 7. – 11. september 2009 – Sulitjelma Hotel
3  02.03  Samarbeidsavtale med Fagforbundet
4  02.02  LOs Sommerpatrulje 2009
5  24.06   bransjekurs – Private Anlegg, bergindustrien, Vakt  

og Renhold
6  29.06  endringer i Hovedavtalens permitteringsregler
7  30.06   tariffrevisjonen 2010 – Forslag fra avdelingene. tariffråd 

for 2010 – Forslag på kandidater 
8  11.08   Høring – forslag om utvidelse av ordningen med  

regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- 
og restaurantbransjen

9  03.09  ungdomssekretær – Suppleringsvalg m.m.
10  29.09  Avdelingenes fond
11  25.11   Protokoll fra forhandlingene om revisjon av hoved-

avtalen LO-NHO
12  25.09  Økonomisk støtte fra LO til kulturtiltak i 2010.
13  02.12  Standard opplysningsskjema for stillingsvernsaker 

Hurtiginfo 
1  01.04  Forhandlingsresultat LO-NHO
2  05.11  Ny ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund

ARbeidSmANdeN

Arbeidsmanden utkom med ti nummer i 2009.  
Ane børrud er ansvarlig redaktør. i nummer en 
var en søkelyset på forventningene til 2009 i lys 
av finanskrisa. i nummer to var bruk av underen-
treprenører i mesta drift på Haukeli hovedsaken.  
Nummer tre tok for seg blant annet byggnads- 
och träarbetar-internasjonalens (btis) arbeid i 
india. et bilag om situasjonen i Sverige ble sendt 
ut til alle med dette nummeret. i nummer fire og 
nummer fem var LO-kongressen hovedsaken. i 
nummer seks ble vekterne langs Akerselva fulgt 
på jobb, og debatten rundt disse belyst. Nummer 
sju kom med ny layout. Valgkampen var hovedsak 
i dette nummeret,  og i nummer åtte var opphold-
stillatelse en hovedsak, i lys av en renholder i iSS 
som mistet oppholdstillatelsen og dermed mistet 
jobben. Nummer ni så på forholdene i Kirkenes i 
lys av gjenåpningen av gruva, og i nummer ti ble 
et pilotprosjekt i Freifjordtunnelen presentert. 

iNFORmASJONSViRKSOmHeteN 

Hovedfokuset i mediebildet i har vært stor-
tingsvalget og lønnsoppgjøret. det har også 
vært fokus på sosial dumping og opprettelse av 
id-kort og regionale verneombud innefor renhold 
og situasjonen i anleggsbransjen, samt saker i 
tilknytning til helse, miljø og sikkerhet. Forbundet 
har vært godt synlig i mediabildet innenfor disse 
områdene.

det har vært sendt løpende informasjon til 
avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer i form 
av informasjonsmeldinger, ukerapporter for 
presseoppslag og annet informasjonsmateriell, 
bl.a. i tilknytning til stortingsvalget 2009. På mate-
riellsiden har det blitt produsert eget valgkamp-
materiell og opptrykk av 5 egne valgbrosjyrer, 
samt egen valgkampportal på hjemmesidene. det 
har blitt gitt løpende 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 
har i løpet av året blitt sendt ut løpende inform-
asjon og informasjonsbrev til medlemmer og 
avdelinger som e-post, vedlegg og informasjon 
på hjemmesidene. Forbundet har også i 2009 
utgitt egen forbundsalmanakk.

Kontakten med pressen har vært god, og det ble 
sendt ut en rekke pressemeldinger og skrevet 
innlegg til pressen fra forbundsledelsen. For-
bundet har hatt god direktekontakt med presse 
og media i forbindelse med enkeltsaker og 
enkeltoppslag. totalt var forbundet omtalt i ca. 
1500 oppslag i skriftlige og web-baserte medier. 
i tillegg har det vært en rekke oppslag i riksdekk-
ende radio og tV om forbundet og dets medlems-
grupper.  

Forbundet har videreutviklet forbundets web-
sider med egne medlemssider og informasjon 
til avdelinger og tillitsvalgte. det er bl.a. etablert 
eget intranett som er linket til hovedsiden.  i 
mars ble også statistikk for bruken av forbundets 
websider etablert. Statistikken viser jevn bruk av 
forbundets websider med over 30 000 brukertreff 
og over 100 000 sidehenvisninger for årets 9 siste 
måneder. det har også i løpet av året vært jobbet 
med ny trykksaksportal (fra nett til trykk) som vil 
åpne for direktebestilling av forbundets trykksak-
er via forbundets hjemmesider. dette arbeidet har 
foregått sammen med LO-media. det har også 
blitt etablert en egen forbundsside på facebook.

Forbundets elektroniske nettbutikk med profiler-
ingsartikler har også vært tilgjengelig gjennom 

hele året. Forbundet har drevet nettbutikken i  
samarbeid med leverandør. Nettbutikken er 
direkte linket til forbundets hjemmeside på inter-
nett, slik at avdelinger og medlemmer kan bestille 
produkter direkte fra internett. 

Forbundets faglig politiske beretning og regnskap 
er utarbeidet med egen layout og grafisk design. 
Representanter for forbundet har deltatt på ulike 
konferanser og messer for verving og profilering 
av forbundet i. Forbundet har også hatt et godt 
samarbeid med informasjonsmiljøene i LO og LO-
media i ulike sammenhenger dette året.

Forbundets ledelse har profilert forbundet på en 
offensiv og tidsmessig riktig måte i alle aktuelle 
medier. det har i tillegg blitt sendt ut løpende 
pressemeldinger til samtlige av landets redak-
sjoner i tilknytning til tariff og politiske saker og i 
tilknytning til viktige vedtak i forbundets beslut-
tende organer i løpet av året.

Arbeids 
manden

Medlemsblad for Norsk Arbeidsmandsforbund Nr. 4/2009 • 111. årg

LO-kongressen
Møt forbundets delegater på side 11 – 14

Arbeids 
manden

Medlemsblad for Norsk Arbeidsmandsforbund Nr. 4/2009 • 111. årg

LO-kongressen
Møt forbundets delegater på side 11 – 14

8
  Vektere utfordrer frontfaget 

10   NAF diskuterer fusjon
16   Uten jobb og inntekt

Fagblad for Norsk Arbeidsmandsforbund, Nr. 10/2009, 111. årg

Side 3-5

Ungdomssekretæren
Side 3-5
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eGeN ORGANiSASJON  

Å bygge en sterkere organisasjon har vært en av 
hovedsakene på forbundets handlingsplan i år. 

For å konkretisere dette arbeidet ble det i sam-
arbeid med de tillitsvalgte nedsatt tre arbeids-
grupper med bred sammensetning for å få mange 
involvert i arbeidet. de fikk tildelt områdene 
tillitsvalgte i bedrift og avdelingsstyrene, dis-
triktssekretærer og organisasjonsarbeidere, 
kontormiljøene og administrative oppgaver. 
Gruppene fikk i oppdrag å definere hvilke op-
pgaver de forskjellige aktørene bør ha, hvilken 
opplæring som må til for å kunne løse oppgavene, 
og hvilken oppfølging som behøves. Gruppene la 
fram statusrapport til forbundsstyret i august og 
fikk innspill til sitt videre arbeid. det var allerede 
på dette stadiet klart at det ville komme forslag til 
tiltak som også innebar organisatoriske endring-
er. Gruppene arbeidet videre ut året og skulle 
legge fram sitt sluttarbeid i januar 2010.

For forbundsstyret og ledergruppa er det gjen-
nomført utviklingstiltak. Hovedfokus var på å 
avklare roller og fordeling av ansvarsområder, 
samt å utvikle samarbeidet til å fungere optimalt. 
i november ble det arrangert en vellykket samling 
for avdelingslederne, med erfaringsutveksling 
lederne i mellom og drøfting av samarbeid om 
planlegging fram mot landsmøtet i 2011. 

For avdelingsstyrene er det gjennomført kurs kalt 
Styret i praktisk arbeid. tema på disse har vært 
rolleavklaringer og hvordan få aktiv deltakelse fra 
alle som er valgt til styreverv, slik at det oppnås 
god samhandling. det ses nærmere på hva som 
er styrenes formål, og hvilke saker styrene er 
opptatt av å arbeide med. tiltaket er godt mottatt 
i de avdelingene der det er gjennomført, og dette 
arbeidet vil fortsette også neste år. Gjennom 
arbeidet i de tre gruppene kom det fram ønske 
om tettere kontakt mellom forbundsledelsen og 
de politisk valgte i avdelingene. På slutten av 
året ble ansvaret for avdelingene fordelt mellom 
de valgte, slik at alle avdelingene får sin faste 
kontaktperson i ledelsen.  

Økt synlighet har vært et annet tema på handling-
splanen. Som et ledd i dette deltok forbundsstyret 
på Vinterfestuka i Narvik, der avd. 4 Nordland 
sørget for en bemannet stand med informasjon 
om forbundet. Videre har vi deltatt på messene 
Veg og Anlegg på Hellerudsletta, samt utdan-
ningsmessa og mela-festivalen, begge i Oslo.

Gjennom valgkampen var det god aktivitet både 

lokalt og sentralt, noe som også bidro til å gjøre 
forbundet synlig. Planleggingen av dette startet 
allerede på en stor konferanse for tillitsvalgte i 
2008. med utgangspunkt i temaer som ble tatt opp 
der, ble det produsert forskjellige brosjyrer med 
fokus på politiske saker som var spesielt vinklet 
mot medlemmene i de forskjellige bransjene. 
inntrykket er at dette bidro til økt aktivitet og 
engasjement blant tillitsvalgte lokalt.   

Avd. 111 Løkken Grubearbeiderforening besluttet 
å opphøre som egen avdeling på sitt årsmøte i 
mars, og medlemmene ble overført til avd. 8 midt-
Norge fra 1. april. På Løkken ble det dannet en ny 
veteranklubb med navnet Løkken Grubearbeider-
forenings Veteranklubb. 

Forbundet har deltatt i Svalbardutvalget i LO, 
som ble opprettet for å følge opp vedtaket om en 
normalisering av organisasjonsforholdene innad 
i LO. Vi har inngått en samarbeidsavtale med LO.  
dette innebærer at vår kontorsekretær på Sval-
bard utfører tjenester for LO-fellesskapet og de 
andre forbundene i forbindelse med deres økte 
aktivitet der. i oktober ble medlemmene på Sval-
bardbutikken overført til Handel og Kontor (HK), 
som fra da overtok avtaleforholdet med Samfo 
(Arbeidsgiverforening for Samvirkeforetak). Over-
føringer til Fellesforbundet av medlemmene på 
hotell og restauranter vil bli foretatt i tilknytning til 
tariffoppgjøret 2010.   

medLemSutViKLiNG – VeRViNG 

i 2009 hadde vi en nedgang på 290 av aktive 
medlemmer. 

det var et år med uvanlig mange overføringer 
til andre LO-forbund, i alt ble det overført 736 
medlemmer. Vi mottar også noen fra andre 
forbund til oss, men endringene av forholdene på 
Svalbard og oppsplittingen i flere ASer i mesta 
førte til større mengder avgang fra oss enn van-
lig. de fleste har gått til Fellesforbundet og noen 
til Handel og Kontor.

maskin økte mest også i år, med 220, og på 
treningsstudioer har vi hatt en gledelig økning på 
95. På et så lite overenskomstområde utgjør det 
ca 30 % økning. med tilskudd fra aktivitetsfondet 
hadde en tillitsvalgt på elixia i Oslo en besøk-
srunde i flere byer. dette førte til svært mange 
innmeldinger. det ble også opprettet tariffavtale 
ved elixia Carl berner, der han er tillitsvalgt. 

På grunn av endringene i mesta har vi også store 
interne overføringer fra private anlegg til asfalt. 
det gjør at asfalt har økt med 630, mens det på 
anlegg har gått tilbake med 1160. Nedgangen på 
anlegg er altså på 530, i tillegg til de som er over-
ført til asfalt. dette er til bekymring. Vi har også 
nedgang på renhold med 190.

det er også i år bevilget midler fra aktivitetsfon-
det til forskjellige tiltak for verving og økt aktivitet 
i avdelingene. Avd. 7 Sør-Vest har gjennomført 
enda en vellykket «Avd. 7 på hjul»-aksjon. dette 
går ut på å samle folk i flere biler som startet fra 
forskjellige utgangspunkt. underveis stopper de 
og oppsøker medlemmer (og potensielle medlem-
mer) på deres arbeidsplasser. de slår av en prat 
og spanderer boller og et kaffekrus. det er ikke 
så mye et rent vervetiltak, som et synlighets- 
og kontakttiltak. det blir satt stor pris på av de 
medlemmene som får besøk. Reiserutene ble 
avsluttet på et felles møtepunkt der de hadde et 
valgkamparrangement.  Flere andre avdelinger 
har tatt kopi av dette tiltaket for å gjennomføre 
det i egen avdeling. 
 
Verv og vinn er fortsatt populært, og det går 
en jevn strøm av vervepremier ut til de dyktige 
ververne. Hovedpremien på 6 500 kr trekkes 
blant alle som i løpet av året har vervet minst ett 
medlem, og da trekningen ble foretatt, var det ca 
700 medlemmer som deltok. 
 

15
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medLemSbeVeGeLSeN i  2009

 
    31.12.2008  31.12.2009 

Aktive medlemmer   
Kvinner     7.177  7.102 
menn    16.497  16.262 

Til sammen:   23.674  23.364 

Pensjonister    
Kvinner    2.327  2.342 
menn    5.614  5.547 

Til sammen   7.941  7.889 

Totalt medlemstall
   
Kvinner    9.504  9.444 
menn    22.111  21.809 

Til sammen:   31.615  31.253 

KuRSViRKSOmHeteN 

det er gjennomført mange grunnleggende op-
plæringstiltak rettet mot tillitsvalgte på  forskjel-
lige steder i forbundet. den samlede oversikten 
viser at totalt 1067 av våre medlemmer deltok 
i tiltak med midler fra Ou- fondet. dette er en 
økning på vel 100 fra året før. i tillegg til de 6 
millionene vi har gjennom fondet, har forbundet 
og avdelingene brukt en stor del av egne midler 
på opplæring, slik at samlet forbruk på kurs er på 
10,5 millioner kroner. 

Antallet medlemmer som har gjennomført 
introduksjonskurset er 78. tatt i betraktning den 
store tilgangen av nye medlemmer på et år, er 
tallet lavt. Formålet må derfor være å få dette 
opp. erfaringene så langt er at introduksjon er 
et fleksibelt konsept som kan tilpasses flere 
opplæringsarenaer og -situasjoner rundt om i 
avdelingene, fra større klassesituasjoner ned til 
bare en person. Også Forbundsskolen adminis-
treres og gjennomføres i avdelingene, så nære 
medlemmene som mulig. 90 medlemmer har 
gjennomført denne, det er omtrent på samme 
nivå som året før. Flere avdelinger sliter med for-
bundsskolen, for få deltakere har ført til avlyste 
kurs. Flere vellykkede eksempler på kurssamar-
beid over avdelingsgrensene viser at dette kan 
være en god løsning på problemet.  

det er gjennomført flere overenskomstkurs. 3 for 
vakt, 2 for maskin, 1 for anlegg og 2 for renhold. 

tilbakemeldingene tilsier at dette er kurs de 
tillitsvalgte har stort utbytte av, da det meldes at 
tilstrømmingen av saker til avdelingskontorene 
avtar etter gjennomførte kurs. 
i tillegg har avdelingene holdt en rekke helge- og 
kortkurs på forskjellige tema. det er også gjen-
nomført flere kurs for avdelingsstyrene, der in-
nholdet går på rolle- og ansvarsavklaringer, samt 
å få fram hvordan styret best kan få opp engasje-
mentet for å drive aktivt faglig arbeid. 
 
Også i år har vi hatt mange medlemmer som 
er tildelt stipend for deltagelse på moto-kurs i 
regi av AOF. dette er et viktig tilbud, spesielt i de 
områdene der våre avdelinger sliter med å få til 
egne kurs. det er dessuten gitt stipend for del-
takelse i LO Stat og til samarbeidstiltak på tvers 
av avdelings/forbundsgrensene. 
 
Vårt forbund har vært godt representert på topp-
skoleringskursene gjennom året. Vi har gjennom-
ført 11 moduler på LO-skolen, 15 på Arbeidsmiljø 
og 11 på arbeidsrett. i disse tallene kan det være 
de samme personene som ha tatt flere moduler. 
dette er også svært viktige opplæringstiltak. de 
er kostbare, og gjør stort innhugg i kontoen med 
Ou-midler. 
 
All vår kursaktivitet skal registreres på den 
enkeltes medlemsbilde på forbundets medlems-
system.  
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HØRiNGeR

Forbundet har i løpet av året deltatt i møter i de-
partementene og gjennom skriftlige høringssvar 
til LO i ulike politiske saker. Konkrete eksempler 
på slike saker har vært: ferieloven, lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, byggherrefor-

skriften, påsynsrett og innsynsrett for tillitsvalgte, 
gebyrsatser for Kystverket, kjøp av seksuelle 
tjenester m.m. det har innkommet ca. 150 høringer 
fra LO. 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 gjennom året hatt en nega-
tiv utvikling på medlemstallet. Ved utgangen av 
2008 hadde vi 5920 medlemmer under 31 år. Ved 
årets slutt hadde dette tallet endret seg til 5754. 
Første halvdel av året var medlemstallet stabilt 
rundt 5920 medlemmer. Nedgangen skjer utover 
høsten.

Av det sentrale utvalget har to faste representan-
ter gått ut av utvalget i løpet av året. utvalget har 
gjennomført 4 møter, av disse er 1 nettmøte.

Året startet med utvalgets første møte siste 
helgen i januar. møtet var lagt til trondheim i 
forbindelse med trondheimkonferansen. utvalget 
utarbeidet handlingsplan og fikk både faglig og 
politisk påfyll gjennom konferansen.

Samarbeidet med Fellesforbundet ungdom 
startet i 2007.  Videreutvikling av dette arbeidet 
var prioritert i år også. det startet med at 
ungdomssekretæren gjestet ungdomskonfer-
ansen til Fellesforbundet ungdom i januar på 
thorbjørnrud, Jevnaker. utover året ble også det 
internasjonale prosjektet rettet mot Nicaragua, et 
område hvor vi samarbeidet. ungdomsutvalgene 
til LO i Sør- og Nord-trøndelag ble også med på 
prosjektet.

Forbundets ungdomssamling ble avholdt på 
Sørmarka første helgen i juni. deltagelse på 
årets samling var dobbelt så stor som fjorårets. 
Fire politiske ungdomspartier var invitert til 
samlingen, hvor det ble avholdt paneldebatt. På 
samlingen ble også egen organisasjon diskutert, 
og Fellesforbundet ungdom og industri og energi 
holdt innledning om hvordan de organiserte 
arbeidet sitt. i tillegg var det satt av tid til kurs i 
tale og debatteknikk. deltagerne ble filmet og fikk 
prøvd seg fra talerstolen i Storsalen på Sørmarka. 
tre forbund gjestet samlingen vår og redaktøren i 
fagbladet dekket samlingen med en stor artikkel i 
påfølgende fagblad.

Like etter samlingen ble ungdomssekretæren 
ansatt som distriktssekretær i avdeling 8 midt-
Norge. Forbundssekretær thorbjørn Jungård tok 
ansvar og ledet ungdomsarbeidet resten av året. 
utvalget holdt møte og la planene for høsten. 
Landsstyret supplerte ulf terje Nyheim eliassen 
som arvtager på Landsstyrets møte i november. 
eliassen tar fatt på oppgavene rett over nyt-
tår. utvalget ble også supplert med to nye faste 
representanter på forbundsstyremøte i desember. 
June Katrine Karlsen og trine berg fra henholds-
vis vakt og renhold skal være med og gjøre en 
innsats i utvalget fremover.

utvalgets representant fra innlandet fikk ansvaret 
for NbtF (Nordisk bygnings- og trearbeider-
føderasjon) og deltok på det nordiske ungdom-
skurset som ble avholdt i slutten av september i 
Finland.

Norsk Arbeidsmandsforbund har vært represen-
tert med lokale medlemmer på LOs sommerpa-
trulje rundt om i fylkene.

ungdomssekretæren holdt foredrag på ungdom-
skurs i regi av ungdomsutvalget i avdeling 6 Vest 
på Flesland utenfor bergen. 

i forkant av årsmøte i avdeling 4 Nordland, laget 
ungdomssekretæren sammen med avdelingen en 
ungdomskonferanse, hvor deltagerne fikk innblikk 
i historie og ideologi, ungdomsarbeid i forbundet 
og LO. deltagerne på konferansen fikk også tilbud 
om å være med på avdelingens årsmøte. 

På oppfordring fra LO i Oppland holdt ungdoms-
sekretæren foredrag om historie og ideologi på 
regionalt ungdomskurs i juni. Kurset var lagt til 
Folldal Gruver og er som kjent en viktig del av 
forbundets historie.

ungdomssekretæren har bistått avdelingenes 
utvalg i forbindelse med medlemsmøter og 
introduksjonskurs.

➜
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ARbeidSmiLJØutVALGet 

AMU har i perioden bestått av: 
Leder:  egon Christensen    
Vara:  børge Kristoffersen
Sekretær:Kirsti mandal    
Vara:  Helge Haukeland, trond Karlsen
medlem: Linda Størseth, may t. Andersen 
Vara:  may t. Andersen, Kristin Schnitler
medlem: trond Karlsen, Helge Haukeland  
Vara: Svein Johansen

Fra september gikk Helge Haukeland inn som fast 
representant, og trond Karlsen gikk inn som vara 
for Kirsti mandal.  Fra november gikk may tove 
Andersen inn som fast representant, med Kristin 
Schnitler som vara.

Kari Anne Ladderud fra A-med, har deltatt fast i 
møtene. Johnny myrvold og Anne Ruud har møtt 
til saker de jobber med.

Verneombud i avdelingene: 

Avd.1 mette irene Øien
Avd. 2 morgan Ruste
Avd. 3 Nils Graskopf
Avd. 4 Roger Sivertsen
Avd. 5 Kjell Prestmo
Avd. 6 Knut Jarle Rødseth
Avd. 7 mads idland
Avd. 8 Kristin F. Schnitler 
Avd. 9 børge Kristoffersen  
Avd.142 Heidi brun
Forbundskontoret: Kari throndsen 

det er avholdt 4 møter i løpet av året, og det er 
behandlet 37 saker. Av sakene kan nevnes: 10 
protokoller fra  vernerunder, en stor forbedring i 
antall fra året før. den elektroniske personal- og 
internkontrollhåndbok og bruken av denne, samt 
avdelingenskontorenes videre oppfølging av 
arbeidsmiljøundersøkelsen er behandlet i flere 
møter. Arbeidsmiljøutvalget (Amu) har også be-
handlet framgangsmåten i vurderingen av hvilke 
stillinger som skal unntas fra Arbeidsmiljølovens 
(AmLs) bestemmelser om overtid. Sykefravær og 
overtidsbruk er jevnlig fulgt opp.  

det har vært godt oppmøte og et godt samarbeid.  

ungdomssekretæren har arbeidet i en gruppe 
satt ned av forbundet som skulle se på mulig- 
hetene for å gjennomføre avstemming på altern-
ative måter. i et møte før sommerferien var 
verktøyet ferdig utviklet. Forbundets medlemmer 
vil kunne stemme på papir, internett og sms i 
tariffoppgjøret i 2010.

Vår egen hjemmeside var utsatt for angrep i 
januar og februar. det ble gjennomført endringer, 
og i april var sidene oppe og gikk igjen. erfar-
ingen vi har gjort oss er at vi ikke kan ta ansvar 
for det tekniske ved hjemmesiden selv. dette 
ble kommunisert inn til trond erik thorvaldsen, 
informasjonssekretær, som har ansvaret for 
forbundets hjemmesider. erfaringene ble tatt med 
i forbundets pågående arbeid med egen hjemme- 
side, og vil nok føre til at ungdomssiden blir inte-
grert med forbundets hjemmeside neste år.

ungdomssekretæren har deltatt i utvalget som 
var nedsatt av ledelsen i forbundet i forhold 
til arbeidet inn mot Stortingsvalget. det ble 
laget eget materiell for ungdomssiden med 
informasjonsmateriell og strøartikler rettet mot 
valget som ble lansert til LOs sommerpatrulje. 
ungdomssekretæren bidro også til utforming av 
forbundets materiell.

ungdomssekretæren ble lansert som forbundets 
motkandidat til Fagforbundets kandidat til LOs le-
delse på LO Kongressen. Fagforbundets kandidat 
ble valgt inn med 209 stemmer mot 102 stemmer 
for vår egen kandidat.

ungdomssekretæren har deltatt i fora og utvalg 
ellers i forbundet gjennom hele året.

FORSiKRiNGSKOmiteeN 

Forsikringskomiteen har hatt 2 møter i år. eirik 
Næss har trådt inn som fast medlem i komiteen 
etter Kjell iversen, som gikk bort så brått i april. 

Av saker komiteen har hatt til behandling kan 
nevnes:  Handlingsplan, gruppeforsikringen, 
prosjekt i avd. 6 Vest, sommerkampanjen, kun-
debehandling i bank 1 og forsikringsforholdene 
for medlemmer i mesta som overføres til andre 
forbund.

«NAF har medlemmer 
både inenfor offentlig 
og privat sektor»
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FORbuNdetS  
SAmFeRdSeLSKOmité 

Samferdselskomiteen har 10 medlemmer sam-
mensatt med et medlem hver fra maskin, Kyst-
verket, Statens Vegvesen, asfalt og 6 fra anlegg. i 
tillegg deltar informasjonssekretær og nestleder i 
forbundet. Komiteen har også et arbeidsutvalg. i 
tillegg opptrer informasjonssekretær og nestleder 
i forhold til en del møter, konferanser og LO 
sentralt på vegne av komiteen og Norsk Arbeids-
mandsforbund.

Samferdselskomiteen har avviklet 4 møter. 3 av 
dem har hatt hovedfokus på egen handlingsplan. 
Viktige områder her var blant annet:
• Sysselsettingssituasjonen i bransjen
• Nasjonal Transportplan 2010-2019
• Statsbudsjettet 2010
• Sosial dumping
• Rekruttering til anleggsbransjen
• Anbudsproblematikken i anleggsbransjen
•  Faglig-politisk arbeid fram mot valget 14. sep-

tember
• Byggherre, helse, miljø og sikkerhet

Finanskrisen som kom høsten 2008, har også 
i 2009 satt sitt preg på sysselsettingssituas-
jonen. både innenfor anlegg og maskin har det 
vært permitteringer og oppsigelser. Heldigvis 
la regjeringen en større tiltakspakke på bordet, 
som hjalp godt på. i tillegg endret de mye på 
permitteringsreglene til fordel for bedriftene og 
arbeidstakerne. dette hindret nok at langt flere 
mistet arbeidet. Høsten 2009 var sysselsettings-
situasjonen noe bedre, men den er ulik rundt om 
i landet, og der hviler ein usikkerhet om framtid-
sutsiktene i bransjen.

Komiteens innspill innenfor kyst, vei og jernbane 
til Nasjonal transportplan (NtP) 2010-2019 ble 
videreformidlet gjennom LO. Nasjonal transport-
plan ble vedtatt i Stortinget i juni og har fleire av 
Norsk Arbeidsmandsforbunds innspill med seg.

2 arbeidsgrupper har sett på og utformer tiltak 
i forhold til handlingsplanen. Flere av disse 
forslagene er samlet i et 2-siders dokument som 
ble oversendt Vegdirektoratet. dette ut i fra å 
forbedre funksjonskontraktene slik at det ikke 
bare skal være pris som avgjør hvem som vinner 
kontrakter. møtet 10. september var lagt opp som 
et spesielt temamøte med ledelsen i Vegdirek-
toratet. For Norsk Arbeidsmandsforbund deltok i 
tillegg til utvalget regionale verneombud fra avd. 
7 og 8 og organisasjonsarbeider fra avd 8. tema 
for møtet var «Sosial dumping, utfordringer og 

samarbeid innen våre områder».

Komiteen mottok 5 innspill fra forbundsstyret. 
disse er delvis med i LOs handlingsprogram, og 
andre forslag vil være tatt med i handlingsplan for 
2010. 
Sosial dumping er en del av mandatet til utvalget. 
Her er aldri en oppskrift og et svar, men stadig 
nye varianter. Lønns- og arbeidsforholdene til 
trafikkdirigenter er et av de siste områder som 
er tatt opp. Avd. 2, 7 og 8 har arbeidet bevisst og 
godt, og hatt innspill til komiteen på ulike tiltak.

Komiteen debatterte viktigheten av å være faglig-
politisk aktiv ute på arbeidsplassene fram mot 
valget. dette både i forhold til å ha en Arbeids- 
og miljølov slik den nå er, og at den rød-grønne 
regjeringen var den beste garantisten for å 
opprettholde gode bevilgninger til samferdelsels-
formål. Komiteen fikk også utdelt det politiske 
regnskapet til regjeringen for perioden 2005-2009 
der de viste til at det som ble lovet faglig politisk 
ved valget i 2005, var innfridd.

Arbeidstidsrotasjoner og arbeidstidsutfordringer 
har også komiteen fått debattert. der er stadig 
press på nye ordninger, og mange arbeider lange 
dager uten noen form for avtale. mye overtid og 
nattarbeid er også utfordringer.

bergarbeidsgruppa i RVO-korpset har satt berg-
borestøvet i fokus. de har sammen med leger 
fått utarbeidet en god brosjyre som i klartekst 
forteller om helserisikoen en utsetter seg for i 
dette støvet. Komiteen har fått både brosjyren og 
forelesning om innholdet.

Samferdselskomiteens og forbundsstyrets fram-
legg og uttalelser ble innarbeidet i LOs samferd-
selspolitiske dokument framfor LO kongressen i 
mai.

Norsk Arbeidsmandsforbunds delegater var ak-
tive under kongressen, og både forslag på videre 
arbeid av forlengelse av Nord-Norge banen og 
bygging av Stad skipstunnel er med i LOs hand-
lingsprogram 2009-2013. Leder av komiteen og 
andre tilsatte og tillitsvalgte har deltatt i arbeids-
gruppa for Stad skipstunnel på 2 møter i Selje 
kommune.

•  Leder og informasjonssekretær har deltatt på 
Jernbaneforumskonferansen 04.03.09

•  Likeledes Transport og Logistikk konferanse på 

Gardermoen 19.-20.10.09.
•  Møtte rød-grønn fraksjon i transport og kommu-

nikasjonskomiteen i LO Stat 03.12.09. 
•  Møte med LO leder og den nye samferdselsmin-

isteren med statssekretærar 08.12.09. 
•  Deltok på en rekke møter internt i LO, represen-

tert LO, og i LOs samferdselsutvalg.
•  Deltok på høringer i Stortinget 2. november om 

samferdselsbudsjettet for 2010.
•  Komiteen og Norsk Arbeidsmandsforbund har 

også gitt uttalelse på den nye forvaltningsrefor-
men som trer i kraft fra 01.01.10
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LOS utdANNiNGSFONd 

i alt er 132 av Norsk Arbeidsmandsforbunds 
medlemmer tildelt stipend fra LOs utdannings-
fond. NAFs medlemmer ble tildelt i alt kr 1.044.800. 
dette utgjør 5,71% av det samlede beløp på kr 
18.288.100,
som er tildelt LOs medlemmer. Samlet ble det 
tildelt 2.180 stipend i 2009.

beRGiNduStRieN 

det har i løpet av året vært en vekst i medlemstal-
let innenfor dette området.  
tallet har steget fra 1680 i 2009 til 1802 ved utgan-
gen av året.
 
i alt 26 bedrifter har tariffavtale innenfor berg-
industrien.
det har i løpet av året vært 3 yrkesskadesaker til 
behandling som er avsluttet, og 4 yrkesskadesak-
er som er under behandling. 10  tvistesake er ikke 
ferdigbehandlet mens 1 tvistesak er ferdigbehan-
dlet. 1 oppsigelsesak er ferdigbehandlet.

Forbundet har også dette året hatt dialog med 
Norsk bergindustri om felles saker.
 
dette året var det flere bedrifter som fikk merke 
finanskrisa, og flere måtte gå til det tunge skritt 
og  permittere.  under oppstarten på Sydvaranger 
har forbundet hatt på plass en egen prosjekt-
medarbeider. thorbjørn mortensen har gjort en 
meget bra jobb for forbundet og organiserte 88 
medlemmer i det halve året han var i stillinga. 
Han bisto de tillitsvalgte med valg og ellers alle 
spørsmål som oppsto, og han koordinerte kontak-
ten mellom avdeling, forbundet og de tillitsvalgte.

det er valgt et interimsstyre i den nye klubben.

Forbundet har også drevet agitasjonsvirksomhet i 
forbindelse med oppstart av nye gruver.
det merkes at miljøengasjementet er økende 
blant folk flest, og det er vel og bra. men bran-

sjerådet for bergindustrien er skeptisk til en 
utvikling hvor følelsene spiller en stor rolle.

bransjerådet har også engasjert seg internasjon-
alt og da særlig i situasjonen for gruvearbeiderne 
i mexico. Her har det nå i flere år vært en konflikt 
mellom et av de største gruveselskapene i verden 
og de mexikanske gruvearbeiderne. det spe-
sielle er også at staten blander seg inn i denne 
konflikten. Forbundsstyret har gitt en solidaritet-
suttalelse, og forbundet var også representert på 
en konferanse i regi av intrnational Federation 
of Chemical, energy, mine and General Workers’ 
unions (iCem) i mexico City i august.
 
tariffoppgjøret for 2009 var et mellomoppgjør, 
og ga et generelt tillegg på kr 1 pr. time. minste-
lønnsatsene ble oppjustert med virkning fra 1. 
april 2009.

NORSK ARbeidSmANdS- 
FORbuNdS (NAFS)  
utdANNiNGSFONd 

det er utbetalt i alt kr. 66.000 i utdanningsstipend 
fordelt på 66 søkere. disse fordeler seg på 25 
kvinner og 41 menn.

det er gitt stipend til bl.a. fagbrev § 3.5 praksis-
kandidater, teknisk fagskole, mesterbrev, datakort 
mm.

Vakt, renhold, bergverk, private anlegg og maskin 
er de største mottagergruppene av stipend.

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

«NAF har 11 regionale  
fylkesavdelinger i Norge 
inkl. Svalbard»
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StORe NORSKe SPitSbeRGeN 
GRubeKOmPANi (SNSG) 

det har i løpet av året har det vært en nedgang 
i medlemstallet i bedriften. Pr. 31.12.09 var det 
registrert 253 medlemmer. dette er en nedgang 
på 11 medlemmer. 

bedriften hadde i perioden et av sine beste 
resultat noensinne. dette skyldes vesentlig de 
langsiktige avtalene som ble inngått i 2008. i løpet 
av året falt kullprisene fra 175 dollar tonnet til 50 
dollar tonnet på det laveste. Nå har prisene jus-
tert seg noe opp igjen, men ikke på samme måte 
som i 2008. Finanskrisene gjorde også at stålin-
dustrien i europa kanselerte kullordre på 700.000 
tonn. dette har gjort at bedriften måtte redusere 
antallet ansatte med 50, noe som har skjedd med 
naturlig avgang.

Kvaliteten på kullet er også nedadgående, og 
dette vil fortsette etter som produksjonen i Svea 
Nord nærmer seg slutten.

tariffoppgjøret var et mellomoppgjør og ga et ge-
nerelt tillegg på kr 1 pr time. minstelønnsatsene 
ble oppjustert med virkning fra 1. april 2009.

bedriften har også lokal forhandlingsrett, og i 
disse forhandlingene ble det forhandlet fram et 
tillegg på kr 5 pr time.

det er en pågående yrkesskadesak i bedriften.

SeRViCeOVeReNSKOmSt FOR 
SVALbARd 

det er få endringer på overenskomsten i forhold 
til året før.  det er ved utgangen av 2009 registrert 
71 medlemmer på overenskomsten.

det er ikke behandlet noen tvistesaker på over-
enskomsten i perioden.

tariffoppgjøret som var et mellomoppgjør ga en 
lønnsøkning på kr 1 som ble lagt på grunnlønns-
satsene i overenskomsten.

LeONHARd NiLSeN StORe  
NORSKe (LNSN)

På denne avtalen er det også for 2009 en svak 
nedgang i antall medlemmer. Ved utgangen av 
året var det registrert 84 medlemmer, noe som er 
en nedgang på 1 i forhold til 2008.

det er heller ikke i år behandlet noen tvistesaker 
på denne overenskomsten i forbundet.

tariffoppgjøret, som var et mellomoppgjør, 
foregikk lokalt i bedriften, og det ga en lønns-
økning på kr 1 pr. time.  i tillegg til dette ble det 
gitt et lokalt tillegg på kr 2,50 pr.time på grunn-
lønnssatsen.  tillegget ble gitt både for Svea og 
Longyearbyen.

utvalgsarbeidet som er igangsatt i bedriften med 
tanke på overføring til overenskomst for maskin-
entreprenører er ikke ferdig, og det arbeides 
videre med dette.

Svalbard
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PRiVAte ANLeGG  

Private Anlegg er også for 2009 preget av 
nedgang i medlemstallet. Ved utgangen av året 
var det registrert 3842 medlemmer, dette er en 
nedgang på 1281 medlemmer fra 2008. den kraft-
ige nedgangen er bl.a. et resultat av oppdeling til 
flere selskaper i mesta.

Hovedtyngden av endringene er overflytting fra 
Private Anlegg til andre overenskomster i vårt 
forbund. dette fordeler seg på flytting til Asfalt og 
Veivedlikehold og bergindustrien.
i tillegg til dette har vi flyttet over medlemmer til 
Fellesforbundet.

det er inngått to nye tariffavtaler på overenskom-
sten.

bransjen har vært preget av en kraftig økning i 
antall innarbeidingsordninger. i hovedsak er det 
12-9 rotasjoner som har vært brukt, men det er en 
tendens til endring over til andre typer ordninger.

Forbundet har også i denne perioden vært aktive 
med deltagelse i bti som er den nordiske bygg 
og trearbeiderføderasjonen. det ble avviklet 
en verdenskongress innenfor dette området i 
Lille i Frankrike i desember 2009. Her var for-
bundssekretær Svein Johansen representert 
sammen med Jens Petter Hermansen fra for-
bundsstyret.

det har i løpet av året vært 69 saker til behan-
dling i forbundet sentralt og i avdelingene. dette 
fordeler seg på 28 yrkesskadesaker, 18 oppsi-
gelsessaker og 23 tvistesaker på bl.a. tolking av 
tariffavtalen.

Anleggsbransjen har også blitt rammet av finan-
skrisen som utløste nedgang på igangsetting av 
prosjekter som igjen utløste permitteringer og 
oppsigelser av ansatte.
tiltakspakken som ble iverksatt og gjennomført 
fra regjeringens side gjorde sitt til at omfanget 
ikke ble så omfattende som først fryktet.

Lønnsoppgjøret, som var et mellomoppgjør, ga 
et generelt tillegg på kr 1. dette ble innjustert i 
tarifftillegget som fra 1. april 2009 var på kr 18,75.- 
pr time.
beregningsgrunnlaget for overtid og forskjøvet 
arbeidstid ble også oppjustert.
i tillegg til dette ble satsene for reisegodtgjørelse 
hevet, likeså månedslønn for brakkebetjening.

KRAFtLiNJeFiRmAeR 

det er også i år bare en bedrift som har avtale på 
denne overenskomsten. det er el tel Networks.

el & it Forbundet er også inne i bedriften med 
tariffavtale for ansatte som utfører arbeid knyttet 
til dette forbundets tariffavtale.

medlemsutviklingen er dessverre også i år 
negativ. det var ved utgangen av 2009 registrert 
55 medlemmer på overenskomsten. dette er en 
nedgang på 13 i forhold til 2008.

tariffoppgjøret  var et mellomoppgjør, og 
ga et generelt tillegg på kr 1 pr time. min-
stelønnsatsene ble oppjustert med virkning fra 1. 
april 2009.

det har i perioden ikke vært utløst noen konflikter 
på dette området.

PARKeRiNG  

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 5 virksomheter, 
hvorav 3 er tilsluttet NHO Service, 1 er tilsluttet 
HSH og 1 er erklæringsbedrift.  

Forbundet har også medlemmer i 8 virksomheter 
uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 131 medlemmer 
innenfor parkeringsoverenskomsten. 

medlemstallet er redusert med 2 medlemmer i 
løpet av året.

Aktiviteter
Norsk Arbeidsmandsforbund sentralt har behan-
dlet og avsluttet 1 tvistesak. 

Forbundet har i samarbeid med Fagforbundet, 
Kommuneansattes fellesorganisasjon (KFO) og 
representanter fra bransjen fortsatt arbeidet 
med etablering av fagbrev for ansatte innenfor 
parkering.

Mellomoppgjøret 
Resultatet av oppgjøret ga følgende:
med virkning fra 1. april 2009, gis et generelt 
tillegg på kr 1, et lavlønnstillegg på kr 1 og et 
garantitillegg på kr 4,94. til sammen utgjør dette 
kr 6,94 pr time, som legges flatt ut på samtlige 
lønnssatser.

tuNNeL- ,  bOm- OG  
bRuSeLSKAPeR 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 7 virksomheter, 
hvorav 5 er tilsluttet NHO (RLF og NHO Service) 
og 2 er erklæringsbedrifter.  Forbundet har også 
medlemmer i 1 virksomhet uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 85 medlemmer 
innenfor overenskomsten for tunnel-, bom- og 
bruselskaper. medlemstallet er redusert med 17 
medlemmer i løpet av året.

Aktiviteter
ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i 2009.

Mellomoppgjøret
Resultatet av oppgjøret ga følgende:
med virkning fra 1. april 2009, gis et generelt 
tillegg på kr 1, lavtlønnstillegg på kr 1 og et garan-
titillegg på kr 5,30, som til sammen utgjør kr 7,30 
pr. time. 

mASKiN 

det er også i år en fin utvikling innenfor dette 
området knyttet til inngåtte tariffavtaler. det er i 
løpet av året inngått 13 nye tariffavtaler fordelt på 
avdelingene.
medlemsutviklingen er også meget bra for året. 
totalt er det ved utgangen av 2009 registrert 3362 
medlemmer. dette er en økning på 216 i forhold 
til 2008.

Aktiviteter
det har til sammen vært 27 saker til behandling 
i forbundet i perioden. dette omhandler både 
saker som er behandlet fra forbundet og saker 
som er sendt direkte fra avdelingene til juridisk 
behandling. dette fordeler seg på 10 tvistesaker, 
5 oppsigelsessaker og 12 yrkesskadesaker.

Tariffoppgjøret 
tariffoppgjøret som var et mellomoppgjør ga et 
generelt tillegg på kr 1 som ble innregulert på 
minstelønnsatsen og på ansiennitetstilleggene.

det ble et år for bransjen som var preget av fin-
anskrisen som utløste en negativ utvikling i form 
av mangel på arbeidsoppdrag for entreprenørene 
og behov for nedbemanning blant de ansatte. 
totalt sett ble ikke omfanget så stort som først 
antatt.

ASFALt OG VeiVedLiKeHOLd 

denne overenskomsten har hatt en kraftig økning 
i antall medlemmer grunnet omorganiseringen i 
mesta og overflytting av medlemmer fra private 
Anlegg.
Antall registrerte medlemmer ved utgangen av 
året var 1263 medlemmer. dette er en økning på 
631 medlemmer i forhold til 2008.

Antall ny tariffavtaler er økt med to for in-
neværende år.

det har vært 5 saker til behandling i forbundet 
sentralt og i avdelingene. dette fordeler seg på 2 
oppsigelsessaker, 2 tvistesaker og 1 yrkesskade-
sak.

Samarbeidet med Fagforbundet og Oslo Vei har 
også fungert i perioden.

Lønnsoppgjøret var et mellomoppgjør, og det ga 
et generelt tillegg på kr1 pr time med virkning 
fra 1. april 2009. Godtgjørelse for helligdager ble 
også justert opp til kr 7.36 pr arbeidet time.

det har også i perioden vært et godt samarbeide 
med Fellesforbundet på overenskomsten.

«NAF er en del av det 
store LO-fellesskapet»
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Forbundet har også i år samarbeidet godt med 
maskinentreprenørenes Forbund, noe som gjør 
utslag i form av økende medlemstall og antall 
tariffavtaler.

VAKt 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 18 virksomheter, 
hvorav 11 er tilsluttet NHO (NHO Service (tidlig-
ere Servicebedriftenes Landsforening (SbL)) og 
teLFO), 1 er tilsluttet HSH og 7 er erklærings-
bedrifter.  Forbundet har også medlemmer i 31 
virksomheter uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 4375 medlemmer 
innenfor Vekteroverenskomsten. medlemstallet 
har økt med 22 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 2009 innmeldt 1143 nye medlemmer. 1063 
medlemmer er utmeldt/strøket og 108 er overført 
til annet LO forbund.

Aktiviteter
Norsk Arbeidsmandsforbund sentralt har behan-
dlet og avsluttet 28 tvistesaker. 

det har vært avholdt 3 møter i godkjenning-
snemnda Sikker Vakt. 

Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden in-
nehatt ledervervet. 

6 virksomheter ble godkjent.

det har vært avholdt 4 styremøter i Vekterskolen, 
samt 1 instruktørsamling. Vekterskolen gjennom-
fører all lovpålagt opplæring for vektere ansatt i 
virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiver-
organisasjonen NHO Service. 

Vekterskolen har i perioden fra oppstart i juni 
2004 til november 2009 gjennomført lovpålagt 
opplæring for 20256 deltakere på introduksjon-
skurs (trinn 1) og 12671 deltakere på vekterkurs 
(trinn 3). det har også deltatt 120 deltakere på 
fagbrevkurs (videregående 2 og 3) arrangert av 
skolen.

Avtalen vedrørende Vekterskolen ble underskre-
vet som en egen avtale mellom Norsk Arbeids-

mandsforbund og NHO Service i forbindelse med 
tariffrevisjonen i 2004. Forbundet krevde etabler-
ing av skolen for å sikre lik og forbedret kvalitet 
på vekteropplæringen samt å sikre økonomiske 
rettigheter for ansatte.

NHO Service meddelte forbundet i november  at 
de ønsket å si opp avtalen med virkning fra mars 
2011.  

det har vært avholdt 2 styremøter i Service- 
och tjänestebranchens union i Norden (SuN) 
Vakt samt 1. årsmøte i Service- och tjänest-
ebranchens union i Norden (SuN). Arbeidet 
med Nordiske standardiseringsbeskrivelser av 
vaktbransjen, grenseoverskridende verditrans-
port og aktiviteter innen det enkelte land har vært 
overordnede temaer på styremøtene.

det er gjennomført vekteroverenskomstkurs i 
avd. 2, 6 og 9.  

det er avholdt 2 samlinger av 3 dager i bransjerå-
det for vakt. Protokoller og handlingsplaner er 
utarbeidet og forelagt forbundsstyret.

i perioden 26. – 30. oktober ble det gjennomført 
bransjekurs for vakt med 32 deltakere.
Følgende temaer ble tatt opp: Lov om vakt, tillits-
valgtes rolle, samarbeid, økonomi og lønnsut-
vikling og politiske utfordringer.

Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden 
deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av Justisde-
partementet som skulle gjennomgå Lov om Vakt-
virksomhet og komme med forslag til endringer i 
loven.

Ny lov ble vedtatt på våren  med ikrafttredelse 
januar 2010. 

Norsk Arbeidsmandsforbund har i perioden 
arbeidet videre med omdømmeprosjektet.
det er gjennomført møter med involverte bedrifter 
og en bedriftssamling for en bedrift med tillitsval-
gte og ledere. 

den ansvarlige prosjektlederen fra NHO Ser-
vice sluttet i NHO Service tidlig i perioden, og 
ny prosjektleder har ikke blitt utnevnt. dette har 
medført at prosjektet har stagnert.

Tariffoppgjøret 
Resultatet av oppgjøret ga følgende:
det gis et generelt tillegg på kr 1, et lav-
lønnstillegg på kr 1, og et garantitillegg på kr 0,89. 

tilsammen utgjør dette kr 2,89 pr. time som gis 
med virkning fra 1. april 2009. 

Lønnstabell for lærlinger:
1. læreår i bedrift kr 55,67
2. læreår i bedrift kr 83,51

SeRViCe OG VedLiKeHOLd,  
VAKtmeSteRAVtALeN m.m. 

Avtale og medlemsutvikling
Ved utgangen av 2008 var det registrert 731 
medlemmer innenfor overenskomsten. dette er 
en økning på 28 medlemmer. det har i perioden 
blitt lagt flere nye yrkesgrupper som utfører ser-
vice tjenester i kundenes lokaler inn på overen-
skomsten.

det har i perioden blitt behandlet og avsluttet 5 
tarifftvister. i perioden er det en reel vekst i antall 
nye tariffavtaler på 4 stk.

Aktiviteter
det har vært avholdt flere møter for å få på plass 
fagutdannelse i videregående skole for vaktmes-
tere. Faget som har fått navnet «bygg drifter» blir 
et fag i videregående skole.

Tariffoppgjøret 
det ble gitt et generelt tillegg på kr 1, som ble lagt 
flatt ut på alle timesatser.
Overenskomsten har stor variasjon på lønnsniv-
ået. Lønnsgjennomsnittet blir derfor høyt i forhold 
til faktisk lønn for noen av våre medlemmer. det 
har vært avholdt flere møter i saken uten at det 
har blitt enighet om annen beregningsmodell for 
statistikk.

ReNHOLd 

Avtale og medlemsutvikling
Ved utgangen av året var det registrert 6775 
medlemmer innen renhold. dette er en nedgang 
på 184 medlemmer. i perioden har det vært en 
reel økning på 1 tariffavtale innen området.

Aktiviteter
det har vært behandlet og avsluttet 38 saker i 
2009. 9 tarifftvister, 20 stillingsvernsaker og 9 
yrkesskadesaker. dette er 4 færre saker enn i 
2008, men antall stillingsvernsaker har økt med 11 
saker.

det har generelt vært stort fokus på kostnadskutt 
i året som har gått. dette har resultert i mange 
nedbemanningsprosesser i renholdsbedriftene. 
dette har gitt utslag i lavere medlemstall og økt 
antall stillingsvernsaker i 2009. 

det har gjennom hele året vært jobbet politisk for 
å få til gode tiltak for å bekjempe sosial dumping 
i renholdsbransjen. tiltaksplan 2 fra regjeringen 
for å bekjempe sosial dumping inneholder viktige 
virkemidler som id-kort og regionale verneombud 
i renholdsbransjen.

det har vært avholdt overenskomstkurs i avdeling 
2,6,7,8 og 9.

ReN utViKLiNG

23 bedrifter er godkjente i Ren utvikling, dette er 
en nedgang på 1 bedrift fra tidligere år.
det har vært avholdt 2 styremøter, 2 møter i god-
kjenningsnemda i Ren utvikling.
bedriftsutviklingsprosjektet diALOG ble avsluttet 
ved utgangen på året. det har i prosjektperioden 
vært fokus på å få valgt tillitsvalgte og å få gode 
arenaer for dialog mellom tillitsvalgte og ledere i 
bedriftene. det har vært avholdt 1 dialogsamling 
og 3 møter i styringsgruppa i 2009.

Tariffoppgjøret 
det ble gitt følgende tillegg etter lønnsoppgjøret:
kr 1 i generelt tillegg, et lavtlønnstillegg på kr 1, 
og et garantitillegg på kr 3,28. til sammen kr 5,28 
som legges flatt på alle lønnssatser. 

FRitidS-  OG  
AKtiVitetSAVtALeNe 

Gjeldene for følgende områder
bowlinghaller
treningsstudioer
badeland
dyreparker
Fornøyelsesparker og lignende

Vi har ved årets slutt registrert 325 medlem-
mer innenfor overenskomstområdene. dette er 
en oppgang på 95 medlemmer og skyldes i all 
vesentlighet det gode vervearbeidet som er gjort 
innenfor elexia.

Tariffoppgjøret 2009
tariffoppgjøret for 2009 var et mellomoppgjør og 
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ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr time. min-
stelønnsatsene ble oppjustert med virkning fra 1. 
april 2009.

Bransjens utvikling 
mange små stillinger som blir kombinert med 
studier gjør medlemsverving utfordrende innenfor 
bransjene. det er få tillitsvalgte innenfor over-
enskomstområdene, noe som gjør medlemspleie 
krevende.

det må likevel nevnes et gryende fagforeningslijø 
innen for elexia kjeden. det er en ung, uredd 
og engasjert tillitsvalgt som verver og viser vei. 
Alexander Løkke Sørensen hadde en «privat» 
sommer-turne i Sør-Norge. På noen få hektiske 
sommeruker besøkte han elexiabedriftene som 
finnes i Sør-Norge.

Vi fikk også på plass en tariffavtale på Langedrag.

SKiANLeGG 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, 
hvorav 1 er tilsluttet Reiselivsbedriftenes Lands-
forening (RbL) / Næringslivets Hovedorganisas-
jon (NHO) og 3 er erklæringsbedrifter.  

Forbundet har også medlemmer i 5 virksomheter 
uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 56 medlemmer 
innenfor overenskomsten for Skianlegg. 
dette er en nedgang på 4 medlemmer fra 
foregående år

Fellesforbundet har også organisasjonsrett in-
nenfor overenskomstområdet.

Aktiviteter
en tvistesak er under behandling i 2009.

Tariffoppgjør 
tariffoppgjøret for 2009 var et mellomoppgjør 
og ga et generelt tillegg på kr 1 pr time. min-
stelønnsatsene ble oppjustert med virkning fra 1. 
april 2009.

StAtLiG SeKtOR 

Årets mellomoppgjør for staten ble gjennomført 
ved felles krav fra LO stat, yrkesorganisas-
jonenes Sentralforbund (yS stat) og Hovedor-

ganisasjonen for universitets- og høyskoleutdan-
neløse (uNiO). Ny offentlig tjenestepensjon var 
en del av oppgjøret

de ordinære forhandlingene førte ikke fram, og 
det førte til brudd allerede 30. april.
Hovedårsaken til bruddet var liten framdrift i tjen-
estepensjonssaken. Hovedkravet var å tilpasse 
tjenestepensjonsordingen slik at ytelsene ble 
videreført.

etter en historisk lang meklingsrunde ble det til 
slutt enighet mellom partene i staten.
meklingen ga følgende resultat:

Pensjon.
•  Dagens regler for offentlig tjenestepensjon, 

bruttoordningen videreføres med nødvendige 
tilpasninger til innføring av fleksibel alderspen-
sjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpas-
ninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 
2005.

Økonomi.
•  Det ble gitt et kronetillegg på kr 2.400 fra 

lønnstrinn 1-45, et prosenttillegg på 0,68 prosent 
fra lønnstrinn 46-80 og et kronetillegg på kr 4.800 
fra lønnstrinn 8-95.

inkludert et høyt overheng utgjorde dette en 
ramme på rundt 4,4 prosent.

det ble ikke avsatt sentrale midler til juster-
ingsoppgjør eller lokaleforhandlinger i 2009.

det ble besluttet  ikke å sende forslaget ut til 
uravstemning ut fra resultatet i forhandlingene 
angående tjenestepensjon, da en ikke kan 
stemme over noe man har. det er heller ikke noen 
praksis i å sende det økonomiske resultatet til 
uravstemning i et mellomoppgjør.

medlemstallet i Norges Vassdrags- og en-
ergidirektorat (NVe) er stabilt og svært 
tilfredsstillende. Samtlige som er organisasjons-
mulige i Norsk Arbeidsmandsforbund er medlem-
mer. 

det ble ikke gjennomført lokale lønnsforhan-
dlinger  da det ikke var avsatt sentrale midler til 
dette.

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE

Statens vegvesen
medlemstallet i Statens vegvesen har en svak 
nedgang i 2009. 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.

Statens vegvesen hadde avsatt en mindre pott 
til lokale forhandlinger. ut fra pottens størrelse 
ble hovedsammenslutningsmodellen valgt under 
forhandlingen. Norsk Arbeidsmandsforbunds 
tillitsvalgte i regionene var sentrale under årets 
lokaleforhandlinger. Norsk Arbeidsmandsforbund 
fikk god uttelling for sine medlemmer i forhan-
dlingene selv om det var variasjoner mellom 
regionene.

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 Norsk Arbeidsmandsforbund.

Norsk Arbeidsmandsforbund står likevel fortsatt 
overfor utfordringer for å beholde sin posisjon i 
Kystverket.

det er ikke gjennomført lokale forhandlinger i 
Kystverket i 2009 da det ikke er avsatt sentrale 
midler til dette.

Også i denne perioden er det brukt mye tid til det 
politiske arbeidet rundt Kystverket og oljevern-
beredskapen. Sammen med tillitsvalgte i Kystver-
ket har forbundet satt fokus på de utfordringene 
Kystverket og de ansatte står overfor i årene 
som kommer. Spesielt er det lagt vekt på fartøy-
fornyelse, oljevernberedskap, farleder og øvrig 
sikkerhet langs kysten.
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NORSK ARbeidSmANdSFORbuNdS  
diPLOm eR tiLdeLt:

Olav Lund, Innlandet

Årsberetning 2009

ViRKSOmHeteNS ARt
Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som 
forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlem-
mer, både innenfor offentlig og privat sektor. Kon-
sernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 AS. 
Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet 
for delvis å dekke eget behov for kontorlokaler. 
Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo med 
11 avdelinger i Norge, herav en på Svalbard. I 2009 
har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende innen 
de fleste av forbundets virksomhetsområder, men 
på grunn av finanakrisen har det vært en del per-
mitteringer i anleggsbransjen.

FORtSAtt dRiFt
Årsregnskapet for 2009 er avlagt under forutset-
ning om fortsatt drift. Til grunn for dette er for-
bundets strategiske planer og budsjetter for kom-
mende år. 
Det skal avsettes  midler for å styrke utdannings-
fondet og streikefondet. Det ble avsatt      
kroner 1,7 millioner til landsmøte i 2011.

ARbeidSmiLJØ OG PeRSONALe
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører 
forbundet og konsernselskapet oversikt over totalt 
sykefravær for de ansatte og tillitsvalgte. I 2009 har 
det totale sykefraværet vært på 

6 % av faktisk arbeidstid i forbundet. Både 
forbundet og konsernselskapet arbeider løpende 
med forbedringer av arbeidsmiljø og derigjen-
nom 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 tiltak til 
forbedringer. Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg. 
Forbundet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Se 
forøverrig eget punkt om AMU i den faglig-poli-
tisk beretning.

LiKeStiLLiNG
31 % av forbundets medlemmer er kvinner. Kvin-
neandelen i de valgte organene fordeler seg slik;  i 
forbundsstyret 36 %, i landsstyret 40 %. En rep-
resentant i landsstyret har minoritetsbakgrunn. 
Forbundsledelsen består av 7 personer valgt av 
landsmøtet, 3 av disse er kvinner. Av bedriftens 
ansatte er 44 % kvinner.

Ca 12 % av medlemmene til Arbeidsmandsfor-
bundet har minoritetsbakgrunn. Forbundet opp-
forderer disse medlemmene til å være med i styrer 
både lokalt og sentralt.

miLJØRAPPORteRiNG
Konsernets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø 
i vesentlig grad.

ReSuLtAt,  F iNANSieRiNG OG 
FRemtidiG utViKLiNG

Driftsinntektene i NAF med avdelinger var på 
kroner 125 137 944  i 2009, for konsernet var det 
kroner 129 516 363 millioner. Årsresultatet for 
NAF med avdelinger var overskudd på kroner  
10 482 145  millioner. Hele konsernet hadde et 
overskudd på kroner 12 533 051 millioner.
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Konsernets finansielle stilling pr. 31.12. 2009 er 
god.

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

Forbundsstyret foreslår at overskuddet overføres 
på følgende:

Annen egenkapital:  6.182.145
Kampfondet:  4.000.000
Utdanningsfondet:    300.000

Konsern regnskap 2009

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

2 008 2 009 Note Note 2 009 2 008
Driftsinntekter

113 559 388 112 638 602 Kontingent inntekter 112 638 602 113 559 388
5 231 150 5 201 082 Pensjonist kontingent 5 201 082 5 231 150

Leieinntekter 4 378 419 1 799 485
2 886 790 7 298 260 Andre inntekter 7 298 260 3 396 666

121 677 328 125 137 944 Sum inntekter 129 516 363 123 986 689

Driftskostnader
15 720 237 14 950 865 12 Kontingent til andre organisajoner 12 14 950 865 15 720 237
27 042 720 27 777 777 Forsikringer 27 777 777 27 042 720
39 093 800 40 303 896 4 Lønnskostnader 4 40 303 896 39 093 800

676 307 760 269 5 Avskrivninger 5 1 189 819 899 747
31 332 436 35 558 464 6,10,11 Andre kostnader 6,10,11 35 898 443 32 602 934

1 700 000 1 700 000 Avsetning til Landsmøte 1 700 000 1 700 000
115 565 500 121 051 271 Sum driftskostnader 121 820 800 117 059 438

6 111 828 4 086 673 Driftresultat 7 695 563 6 927 251

Finansposter
6 716 928 4 245 112 Renteinntekter 4 276 981 7 132 658
1 300 000 800 000 Renteinntekter fra møllergata 3 0

Salg av aksjer
106 071 Andre finansinntekter 106 071

Aksjeutbytte møllergata 3
797 523 1 437 500 Aksjeutbytte div 1 437 500 797 523

-645 Rentekostnader -6 316
-241 464 -87 140 Andre finanskostnader -87 140 -241 464

Reversering av finansielle midler
-15 423 Nedskriving av aksjer -15 423

8 662 990 6 395 472 Netto finansposter 5 627 341 7 773 049

14 774 818 10 482 145 Ordinært resultat før skatt 13 322 904 14 700 300
Skattekostnad -789 853 19 278

14 774 818 10 482 145 Årsresultat 12 533 051 14 719 578
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 2 008  2 009 Note    Note  2 009  2 008 
 Eiendeler 

 utsatt skattefordel  14  320 733  714 408 
 Sum immaterielle eiendeler  320 733  714 408 

 tomter  252 159  252 159 
 5 514 499  5 464 499  bygninger  38 788 299  35 923 099 

 942 245  483 867  Kontorutstyr  608 867  1 100 745 
 6 456 744  5 948 366  5  Sum varige anleggsmidler  5  39 649 325  37 276 003 

 Finansielle anleggsmidler 
 12 022 678  13 892 679  8  Aksjer og andeler  8  13 892 679  12 022 678 

 300 000  300 000  8  Aksjer i møllergata 3 
 16 767 778  14 329 143  3  Pensjonsmidler  3  14 329 143  16 767 778 
 3 341 174  13 386 546  7  Andre finansielle midler  7  13 778 576  4 198 353 

 24 000 000  20 000 000  7  Lån til møllergata 3 
 56 431 630  61 908 368  Sum finansielle anleggsmidler  42 000 398  32 988 809 

 62 888 374  67 856 734  Sum anleggsmidler  81 970 456  70 979 220 

 Omløpsmidler 
 1 850 396  5 390 272  9  Kundefordringer  5 425 098  2 601 580 
 1 665 113  3 144 317  Andre fordringer  7 339 650  8 950 203 

 11 107 350  5 907 350  Fordringer møllergata 3 
 14 622 859  14 441 939  Sum fordringer  12 764 748  11 551 783 

 123 602 870  128 838 576  13  Bankinnskudd og kontanter  13  130 444 483  129 272 325 

 138 225 729  143 280 515  Sum omløpsmidler  143 209 231  140 824 108 

 201 114 103  211 137 249  Sum eiendeler  225 179 688  211 803 329 

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

 Egenkapital  
 2 008  2 009  Note  Note  2 009  2 008 

 178 073 429  188 530 511  15  Annen egenkapital  15  201 067 337  188 559 349 
 178 073 429  188 530 511  Sum egenkapital  201 067 337  188 559 349 

 GJELD 
 Avsetning for forpliktelser 

 7 653 685  6 228 987  3  Pensjonsforpliktelser  3  6 228 987  7 653 685 
 3 990 313  5 258 718  Andre avsetninger  5 258 718  3 990 313 

 11 643 998  11 487 705  Sum avsetning for forpliktelser  11 487 705  11 643 998 

 Øvrig langsiktig gjeld  1 156 100  1 089 433 

 11 643 998  11 487 705  Sum langsiktig gjeld  12 643 805  12 733 431 

 Kortsiktig gjeld 
 4 014 485  3 458 779  Leverandør gjeld  3 458 780  4 128 436 
 2 963 731  3 433 187  Annen kortsiktig gjeld  3 438 187  2 963 741 
 1 000 087  51 667  Gjeld møllergata 3 

 betalbar skatt  396 178 
 3 418 373  4 175 400  Skyldige offentlige avgifter  4 175 400  3 418 372 

 11 396 676  11 119 033  Sum kortsiktig gjeld  11 468 546  10 510 549 

 23 040 674  22 606 738  Sum gjeld  24 112 351  23 243 980 

 201 114 103  211 137 249  Sum gjeld og egenkapital    225 179 688  211 803 329 

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet
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NOte 1  –  
ReGNSKAPSPRiNSiPPeR

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regn-
skapsskikk.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter NAF med avdelinger 
og det 100% eide møllergata 3 AS. 
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konser-
net var en økonomisk enhet.   
transaksjoner og mellomværende mellom sel-
skapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensart-
ede prinsipper, ved at datterselskapet følger de 
samme regnskapsprinsipper som forbundet.

Datterselskap
datterselskapet vurderes etter kostmetoden i for-
bundet. investeringen er vurdert til anskaffelses-
kost for aksjene.

Klassifisering og vurdering av balanse-
poster

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall
inntrer og dette ikke forventes å være forbig-
ående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regn-
skapsposter som forfaller til betaling innen ett år, 
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som 
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffels-
eskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld bal-
anseføres til nominelt beløp på opptakstidspunk-
tet
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 inntekts-
ført i sin helhet.    

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær 
opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som 
opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer 
amortiseres over forventet gjenværende opptjen-
ingstid. det samme gjelder estimatavvik i den 
grad de overstiger 10 % av den største av pen-
sjonsforpliktelse og pensjonsmidlene (korridor). 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfat-
ter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. utsatt skatt er beregnet med 28 % 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt ligningsmessig underskudd 
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reversere i 
samme periode er utlignet og nettoført. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekviva-
lenter 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.

Noter til forbunds- og konsernregnskapet   for 2009

NOte 3  PeNSJONSKOStNAdeR

beregnet kostnad og noteopplysning knyttet til den forsikringsdekkede ordningen, inklusive AFP.
2008 tall inkl aga.  

2009
Årets opptjente pensjonsrettigheter 5 248 430
Rentekostnader av opptjente pensjonsrettigheter 1 817 505
Avkastning av pensjonsmidler -1 686 492
Administrasjonskostnader 260 216
Årets resultatføring av plan- og estimatavvik 1 824 166
Netto pensjonskostnad 7 463 825

Forbundets pensjon- 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  

2009
Sikret Usikret Sum

brutto pensjonsforpliktelser 43 125 749 11 804 083 54 929 832
estimerte pensjonsmidler 31 045 388 0 31 045 388
Netto pensjonsforpliktelser 12 080 361 11 804 083 23 884 444
ikke resultatført estimatavvik 26 409 504 5 575 096 31 984 600
balanseført verdi av pensjonsforpliktelser (pensjons-
midler)

-14 329 143 6 228 987 -8 100 156

brutto pensjonsforpliktelse dNFP, forbundets andel 5 517 324

Økonomiske forutsetninger: Sikret ordning 
og AFP

dNFP

diskonteringsrente 4,20% 3,80%
Forventet lønnsregulering 3,75% 3,75%
Årlig G-regulering 3,75% 3,75%
Årlig pensjonsregulering 3,75% 3,75%
Arbeidsgiveravgift 14,10%
Forventet avkastning 5,80%
Antatt AFP-uttak 50,00%

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.



Norsk arbeidsmandsforbundet har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine faste ansatte.denne pen-
sjonsordningen oppfyller alle kravene til den obligatoriske tjenestepensjonen

2 008 2 009 2 009 2 008
29 106 422 31 639 891 Lønninger, feriepenger NAF ansatte 31 639 891 29 106 422

7 813 123 7 463 825 Pensjonskostnader 7 463 825 7 813 123
-1 609 433 -2 877 925 Refunderte sykepenger -2 877 925 -1 609 433
1 033 357 1 110 863 Lønnskostnader RVOer 1 110 863 1 033 357
2 750 330 2 967 242 tapt arbeidsfortjeneste styrer/møter 2 967 242 2 750 330

39 093 800 40 303 896 Sum lønnskostnader 40 303 896 39 093 800

2 008 2 009 Godtgjørelse forbundsleder 2 009 2 008
641 661 664 123 Lønn/honorar 664 123 641 661

27 241 43 241 Andre godtgjørelser 43 241 27 241
25 174 42 690 Pensjonsordning 42 690 25 174

694 076 750 054 Sum 750 054 694 076

2 008 2 009 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva).)      2 009 2 008
127 125 171 041 Lovpålagt revisjon 171 041 127 125

Andre tjenester utenfor revisjon
127 125 171 041 Sum 171 041 127 125

Revisjonshonorar Tom Røisi
13 975 15 910 Lovpålagt revisjon 15 910 13 975

141 100 186 951 Sum revisjonskostnader 186 951 141 100

2 008 2 009 2 009 2 008
262 519 280 000 Lån til ansatte/tilitvalgte 280 000 262 519

72 Antall årsverk 72

NOte 4  LØNNSKOStNAdeR,  ANtALL,  ANSAtte,  GOdtGJØReLSe

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet
Leiligheter Kontorutstyr

  EDB- 
maskiner

EDB-
programmer

Kontor  
maskiner

Sum

Anskaffelseskost 01.01.09 6 814 499 901 451 202 050 1 057 469 126 558 9 102 027
Anskaffelse av nytt utstyr 2009 251 891 0 251 891
Akkumulert avskriving -1 350 000 -799 576 -202 050 -1 003 302 -50 624 -3 405 552
Balanseført verdi 31.12.2009 5 464 499 353 766 0 54 167 75 934 5 948 366

Årets avskrivning 50 000 384 448 67 350 233 161 25 310 760 269
Økonomisk levetid 3 3 5 5
Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær

NOte 5  ANLeGGSmidLeR NAF med AVdeLiNGeR

NOte 5  ANLeGGSmidLeR mØLLeRGAtA 3

inventar/edb bygninger tomt Sum
Sum 

konsernet
Anskaffelseskost pr. 1.1.  182 818  37 756 176  252 159  38 191 153  47 293 180 
tilgang i året  -  3 311 250  -  3 311 250  3 563 141 
Avgang i året  -  -  -  - 
Akk.ord.avskrivninger 31.12.  -57 818  -7 743 626  -  -7 801 444  -11 206 996 
bokført verdi pr. 31.12.  125 000  33 323 800  252 159  33 700 959  39 649 325 
Årets ordinære avskrivninger  33 500  396 050  -  429 550  1 189 819 
Prosentsatser for ord.avskrivn. 15-20% 1-10%
Skattemessige avskrivninger 
er kr. 1.832.646,- i 2009.

Bokført verdi Ligningsverdi
12/31/2008 12/31/2008

Gården møllergata 3  1 385 900  25 513 680  ikke bestemt 
Sanering m3 1998  2 820 400  - 
Rehabilitering 1998  3 010 000  - 
Rehabilitering 1999  1 169 000  - 
Rehabilitering 2006 tekn.
anlegg

 1 874 700 

Rehabilitering 2008  19 509 200 
Rehabilitering 2009  3 291 900 
Kaffestasjon  110 700 
Paviljong møllergata 3  152 000  - 
tomt møllergata 3  252 159  - 
inventar møllergata 3  29 700  110 716 
edb utstyr  95 300  67 108 

 33 700 959  25 691 504 

VARiGe dRiFtSmidLeR beStÅR AV: 
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NOte 6 :  SAmmeNSLÅtte POSteR

NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeRKONSeRNet

KONSeRNet

KONSeRNet

2 008 2 009 2 009 2 008
3 598 275 3 299 499 Fagbladet 3 299 499 3 598 275
8 241 211 8 915 473 Reisekostnader 8 915 473 8 241 211

972 919 1 647 673 Agitasjon 1 647 673 972 919
351 566 476 217 drift av RVO 476 217 378 620

4 097 306 4 465 796  Netto kurs kostander 4 465 796 4 097 306
11 562 107 14 522 012 Kontorhold it-kostn. trykking 14 861 988 12 832 605

2 000 102 1 570 440 bevilgninger og andre  
medlemsrelaterte kostnader

1 570 440 2 000 102

38 000 72 000 utdanningsstipend til medlemmer 72 000 38 000
470 950 589 356 Klubbkostnader 589 356 470 950

0 Landsmøte 0 0
31 332 436 35 558 467 Sum andre driftskostnader 35 898 443 32 629 988

2 008 2 009 2 009 2 008
2 000 000 12 000 000 Sparebank1 12 000 000 2 000 000

358 180 358 180 Ansvarlig lånekapital evig varende 358 180 358 180
236 762 213 366 Kongresssentret 213 366 236 762
262 519 280 000 Lån til ansatte/tilitsvalgte 280 000 262 519

Obligasjoner i Skagen hotel 0 465 149
Obligasjoner i Folkets Hus 391 030 391 030

Andeler i ObOS 1 000 1 000
483 713 500 000 Lån til Folkets Hus trondheim 500 000 483 713

35 000 Stiftelsen Arbeid og kultur 35 000
3 341 174 13 386 546 SUM 13 778 576 4 198 353

24 000 000 20 000 000 møllergata 3

NOte 7 :  ANdRe FiNANSieLLe midLeR

NOte 8  AKSJeR OG ANdeLeR

2 008 2 009 2 009 2 008
8 860 800 8 860 800 SPb -gruppen1 aksjer 2769 8 860 800 8 860 800

1 950 000 SPb -gruppen1 aksjer 390 1 950 000 0
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
31 848 31 848 Aksjer avd01 31 848 31 848
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 avd3 30 000 30 000
40 200 40 200 Andeler i Sunndalsøra avd3 40 200 40 200

295 150 295 150 Aksjer i Folkets Hus bergen avd6 295 150 295 150
419 878 419 878 Aksjefond trondheim avd08 419 878 419 878

80 000 Aksjer i Arbeideravisa avd 08 0 80 000
12 022 678 13 892 678 Sum 13 892 678 12 022 678

300 000 300 000 m3 AS
300 000 300 000 sum

12 322 678 14 192 678 total for note 8 13 892 678 12 022 678

NOte 9 :  KONtiNGeNt tidSAVGReNSNiNG

det er tatt hensyn til mulige tap.Opptjent og ikke motatt kontingent pr 31.12.09 er på kr. 3 584 544,2
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2 008 2 009 2 009 2 008
163 276 168 178 073 429 egenkapital 01.01 188 559 349 173 817 329

22 443 -25 063 tilført -25 063 22 443
Anvendt

14 774 818 0 Årets resultat 0 0
178 073 429 178 048 366 Egenkapital 31.12 188 534 286 0

NOte 11 :  KONtiNGeNteR

2 008 2 009 2 009 2 008
14 774 912 13 978 653 Kontingent til LO 13 978 653 14 774 912

945 324 972 212 Kontingent til øvrige organisasjoner 972 212 945 324
15 720 237 14 950 865 Sum 14 950 865 15 720 237

NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeR

KONSeRNet

KONSeRNet

KONSeRNet

NOte 12  :  KONtANteR OG bANKiNNSKudd

2 008 2 009 2 009 2 008
119 826 812 124 097 098 bank/kontanter 125 703 005 125 496 268

3 776 058 4 741 478 Skattekonto(bundne midler) 4 741 478 3 776 058
123 602 870 128 838 576 Sum 130 444 483 129 272 326

NOte 13  SKAtt

Skattegrunnlag
2 009

Resultat i skattepliktig virksomhet 2 840 759
Permanente forskjeller:
,+/- permanente forskjeller -19 858
Midlertidige forskjeller
,+/-Årets endring i midlertidige forskjeller -1 405 980
Sum skattegrunnlag 1 414 921
betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28% 396 178
Sum 396 178
Sum betalbar skatt i balansen 396 178
,+/- endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 393 675
,+/- For lite(for mye avsatt selskapsskatt tidligere år   
Sum skattekostnad i resultatregnskapet 789 853

NOte 14  :  eGeNKAPitALNOte 10  :dRiFtStiLSKudd tiL  RVO FRA FORbuNdet

2 008 2 009 2 009 2 008
1 030 065 1 110 863 Lønn uten pensjon 1 110 863 1 030 065

378 620 476 217 Kontortilskudd 476 217 378 620
1 408 685 1 587 080 Sum 1 587 080 1 408 685



NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 4948 ÅRSBERETNING 2009

Revisjonsberetning 2009



Avd. 1 Øst
Postboks 118, Strandpromenaden 9, 
3191 Horten 
avd1@arb-mand.no 
tlf 33 03 05 15 
Fax 33 03 05 14

Longyearbyen Arbeiderforening
Postboks 408, elvesletta Nord, 
9171 Longyearbyen 
avd142@arb-mand.no 
tlf 79 02 51 26 
Fax 79 02 13 09

Avd. 2 Oslo/Akershus 
Postboks 8842 youngstorget, 
Hammersborggt.9, 0028 Oslo 
avd2@arb-mand.no 
tlf 23 06 17 70 
Fax 23 06 17 71

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

Avd. 4 Nordland
Svalbardgt. 26, 8610 mo i Rana 
avd4@arb-mand.no 
tlf 75 12 08 88 
Fax 75 12 08 99

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

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

Avd. 7 Sør-Vest 
Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger 
avd7@arb-mand.no 
tlf 38 09 24 70 
Fax 38 09 24 70

Avd. 8 Midt-Norge 
Folkets Hus, 7011 trondheim 
avd8@arb-mand.no 
tlf 46 94 72 40 
Fax 73 87 94 91

Avd. 9 Nord
Postboks 1060, Løkkeveien 4 b, 
9503 Alta 
avd9@arb-mand.no 
tlf 78 43 67 01 
Fax 78 44 50 15
 
Avd. 214 Sandbekk 
Grubearbeiderforening  
4380 Hauge i dalane  
tlf 51 47 82 97 
Fax 51 47 80 38

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

Postboks 8704 youngstorget, 0028 OSLO 
norsk@arb-mand.no 
tlf 23 06 10 50 
Fax 23 06 10 92
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