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Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler
lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer både innenfor offentlig
og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt.
3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis
å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er
lokalisert i Oslo med 14 regionale- og fylkesavdelinger i Norge inkl.
Svalbard.

«NAF har medlemmer
både innenfor offentlig
og privat sektor».
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«NAF har 14 regionaleog fylkesavdelinger
i Norge inkl. Svalbard».
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Lederen har ordet

Hele året har vært preget av godt samhold, og forbundet har markert seg
godt i de sakene som har berørt våre medlemmer i hverdagen. 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.

Året 2006 var et hektisk og godt år for Norsk
Arbeidsmandsforbund. Helge Haukeland ble valgt
som ny nestleder i forbundet 25. Januar. LOs representantskap vedtok den 16. februar at forhandlingene
ved årets tariff-oppgjør skulle gjennomføres forbundsvist i privat sektor. Hovedføringen fra LO var å sikre
medlemmene sin rettmessige andel av verdiskapingen
- i form av en rettferdig lønnsutvikling og sosiale
goder. Spørsmålet om videreføring av ordningen med
avtalefestet pensjon (AFP) sto sentralt i forhandlingene i 2006, og det ble en løsning etter tett samarbeid
mellom partene og den rød-grønne regjeringen.
NAF gjennomførte årets tariffoppgjør innenfor de
ulike avtaleområdene uten å måtte gå til konflikt. I
oppgjøret fikk vi også gjennomslag for mange viktige
saker, og vi fikk tilfredstillende resultater for våre
medlemsgrupper og ja-flertall i de fleste uravstemningene. Jeg vil samtidig berømme alle de som har
deltatt i gjennomføringen av forhandlingene innenfor
alle våre avtaleområder. Dette er omfattende og
tidkrevende arbeid som ikke hadde vært mulig for
forbundet å gjennomføre uten en kollektiv innsats og
ansvarsfordeling mellom våre tillitsvalgte.
Den rød-grønne regjeringen fulgte i 2006 opp forbundets krav både i forhold til ny arbeidsmiljølov og
det ble iverksatt konkrete tiltak mot sosial dumping
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gjennom en egen handlingsplan. Denne planen var
langt på vei i samsvar med våre krav om bl.a. økte
ressurser til tilsyn ute på anleggsplassene, id-kort på
anlegg og krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for
utenlandsk arbeidskraft. Dette var helt nødvendig
etter at tallene på arbeidsinnvandring til Norge overgikk alle tidligere anslag og at det har blitt avdekket
mange tilfeller av dårlige lønns- og arbeidsforhold
for utenlandske arbeidere. Året var også preget av
at Arbeidstilsynet gjennomførte flere kontroller enn
tidligere for å avdekke useriøsitet og sosial dumping.
Men mange av tiltakene mot sosial dumping forutsetter almenngjøring, noe som ikke er situasjonen for
våre overenskomstområder. Derfor gjenstår en rekke
utfordringer innenfor våre bransjeområder som er
utsatt for sosial dumping.
Statsbudsjettet inneholdt positive overføringer til
kommune-Norge, og for første gang fikk vi et samferdselsbudsjett som oppfylte rammevilkårene i
Nasjonal Transportplan. Dette innebar en økt satsing
på veibygging og vedlikehold langs norske veier i
2006. Ny lov om obligatorisk tjenestepensjon ble
iverksatt fra og med 1. januar 2006. Denne loven
berører alle foretak som har minst en ansatt med
arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer
av full stilling. Jeg vil understreke at dette er lovens
minimumskrav og at vi hadde ønsket at ordningen
var blitt enda bedre til beste for våre medlemmer.
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Debatten om inkluderende arbeidsliv kom i løpet av
året endelig inn på rett spor etter mange underlige
utspill i denne saken. Statsministeren fikk i samarbeid
med partene i arbeidslivet til en løsning som innebar
at trepartsamarbeidet videreføres med tiltak for å
redusere sykefraværet med 20 prosent innen 2009 og
for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. LOs rolle i
denne prosessen var både viktig og avgjørende for å
få til den løsningen partene til slutt kom fram til.

Medlemsutviklingen fortsatte i positiv retning i
2006 som følge av godt vervearbeid av tillitsvalgte
og avdelingene. Jeg vil gi ros til alle medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte som har stått på i medlemsvervingen ute på arbeidsplassene. Den innsatsen har
gitt gode resultater i form av flere medlemmer til
forbundet i 2006, og dette arbeidet vil fortsette med
full intensitet også i tiden som kommer da medlemspotensialet for Norsk Arbeidsmandsforbund er stort.

Året 2006 viste derfor med all tydelighet at vår støtte
til en ny regjering og en ny rød-grønn kurs for Norge
var riktig og viktig for forbundets medlemmer.

Hele året har vært preget av godt samhold, og forbundet har markert seg godt i de sakene som har
berørt våre medlemmer i hverdagen. 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.
Vi har også iverksatt dialogprosjektet for ansatte og
valgte i forbundet dette året. Det er vårt håp at dette
prosjektet skal sette oss alle i stand til å bli enda
bedre til å jobbe sammen mot felles mål, og at vi skal
bli bedre kjent med hverandre uansett hvilken rolle
eller posisjon vi har i forbundet.
Forberedelsene til landsmøtet er i god gang, og ved
forslagsfristens utløp var det kommet inn 218 forslag.
Dette viser at engasjementet og aktiviteten i Norsk
Arbeidsmandsforbund er stor, og at vi som forbund
har mange ideer og krav til samfunnsdebatten som vi
kan se fram i mot også i tiden som kommer.
Jeg vil takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte
for god jobbing i 2006. Videre takker vi medlemmer,
klubber, forbundsstyret og landsstyret for godt et
gjennomført samarbeide.

Forbundet har i løpet av året hatt svært mange møter
med regjeringspolitikere og Storting om saker som
opptar våre medlemmer. Dette viser både viktigheten
av det faglig-politiske samarbeidet og at vårt forbund
er aktive og synlige i den politiske debatten som
berører våre medlemmers rettigheter og hverdag.
Også samarbeidsprosjektet Ren Utvikling mellom NAF
og Servicebedriftenes Landsforening, har hatt et godt
utviklingsår både i forhold til godkjenningsordningen
og i forhold til at Hovedorganisasjonenes Fellestiltak
(HF) har tilgodesett servicenæringen og spesielt renholdsbransjen med et betydelig økonomisk beløp til
Dialogdelen av Ren utvikling. Hovedorganisasjonenes
Fellestiltak mellom LO og NHO har som hovedformål å bidra til positiv forandring i bedriftene
gjennom gode samarbeidsarenaer og gode møteplasser for ansatte, tillitsvalgte og bedriftsledelse.
Dialogprosjektet vil derfor være et godt supplement
til at godkjenningsordningen vil kunne bidra til at
innkjøperne velger de seriøse og riktige leverandørene i denne bransjen.
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Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i
Norge (LO), som er den klart største og mest innflytelsesrike lønnstakerorganisasjonen i landet. LO har en sterk stilling i det norske samfunnet.
Organisasjonen har vært med på å prege samfunnsutviklingen i mer enn
100 år. LO har dag ca. 830 000 medlemmer.

Forbundets organer 2006

«NAF har mange medlemmer i anleggsbransjen».

Erna C. Dynge,
forbundsleder
Helge Haukeland,
nestleder (fra 25.01.06)
Kirsti Mandal,
organisasjonsleder
Svein Johansen,
forbundssekretær
Lise Solvang,
forbundssekretær
Trond Karlsen,
forbundssekretær
Ghulam Abbas,
økonomisjef
Oddbjørn Nilsen,
faglig sekretær
Trond Erik Thorvaldsen, informasjonssekretær
Johnny Myrvold,
organisasjonssekretær
Johan Valderhaug,
IT-ansvarlig
Forbundsstyret
Erna C. Dynge
Helge Haukeland
(fra 25.01.)
Kirsti Mandal
Svein Johansen
Kjell Borglund,
Innlandet (maskin)
Truls Strand Nilsen,
Vest (private anlegg)
Tommy Nymo,
Nordland (bergindustrien)
Lisbeth Johansen,
Nord (renhold)
Terje Mikkelsen,
Sør-Vest (vakt)
Karl S. Olsen,
Møre og Romsdal (kyst)
Jan Marvin Athammer, Midt-Norge
		
(private anlegg) (fra 25.01.)
Kristin Schnitler,
ansattes representant

Vararepresentanter:
Lise Solvang
Trond Karlsen
Anders Lefstad,
Midt-Norge (maskin)
Inge Ramsdal,
Sør-Vest (private anlegg)
Johnny Gotteberg,
Vest (bergindustrien)
May Brit Nakken,
Møre og Romsdal (renhold)
Jan Klemetsen,
Oslo/Akershus (vakt)
Hilde Thue,
Vest (vakt)
Tor Øyvind Fløtterud (private anlegg) (fra 25.01.)
Karin Kristiansen,
ansattes vararepresentant
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Kontrollkomitèen

Landsstyret

Administrasjonen



Sissel Tønnesen,
Eva Jenssen,
Steven John Mutch,
Thorbjørn Mortensen,
Odd Lyngås,
Rolf Madsen,
Paal Framnes,
		
Geir-Wiggo Hanssen,
Anita Johansen,
Haldor Skutlaberg,
		
Thorbjørn Jungård,
Martin Skårstad,

Sør-Vest (renhold)
Midt-Norge (renhold)
Øst (renhold)
Nord (veg)
Midt-Norge (private anlegg)
Oslo/Akershus (asfalt)
Oslo/Akershus
(private anlegg) (fra 25.01.)
Oslo/Akershus (vakt)
Svalbard (bergindustrien)
Vest (bergindustrien)
(fra 25.01.)
Nord (bergindustrien)
Nordland (maskin)

Vararepresentanter:
Anne Karin Johannesen, Sør-Vest (renhold)
Berit Hovden,
Vest (renhold)
Thorunn Nerby,
Oslo/Akershus (renhold)
Sigmund Steinnes,
Nord (private anlegg)
Kjell Arne Kolden,
Øst (private anlegg)
Terje Tyriberget,
Innlandet (vakt)
May Sofie Lindås,
Oslo/Akershus (Vakt)
		
(fra 25.01.)
Svein Arne Nordvik, Vest (private anlegg)
Tormod Iddeland,
Sør-Vest (kyst)
Sissel Storvik,
Nordland (renhold)
		
(fra 25.01.)
Asbjørn Fritsen,
Nordland (private anlegg)
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Helge Haukeland,
		
Gudny Fagerhol,
		
Liv Randi Matre,
May Hilde Pedersen,

Vest (private anlegg)
(til 25.01.)
Møre og Romsdal (veg)
(fra 25.01.)
Sør-Vest (renhold)
Nord (kyst)

Vararepresentanter:
Gudny Fagerhol,
Møre og Romsdal (veg)
		
(til 25.01.)
Jens Petter Hermansen, Oslo/Akershus
		
(private anlegg) (fra 14.06.)
Per Idar Johansen,
Midt-Norge (maskin)
Bjørn Bratseth,
Øst (renhold)
Sentralt ungdomsutvalg
Lars Børre Vangen,
Stian Solevåg,
		
Monica Nervik,
Hans Tåle Willerud,
Gunnar Eriksen,

Nordland (private anlegg)
Møre og Romsdal
(Private anlegg) (fra 14.06.)
Nord (vakt)
Innlandet (maskin)
Oslo/Akershus (vakt)

Forbundets samferdselskomité
Helge Haukeland
(fra 25.01.)
Karl Olsen
Inge Ramsdal
Nils Solevåg
Ole Kristoffersen
Pål Framnes
Bjørn Hundhammer
Rune Dale
Jens Petter Hermansen
Johnny Gotteberg
Forbundets forsikringskomité
Kirsti Mandal
Kjell Iversen,
		
Kjell Sagstad,
Monrad Sletteng,
		
Karl S. Olsen,

distriktssekretær avd. 8
Midt-Norge
distriktssekretær avd. 6 Vest
distriktssekretær avd. 4
Nordland
forbundsstyret

Vararepresentanter:
Fatima Demic,
Sør-Vest (renhold)
Ann Therese Fjeld,
Øst (Vakt) (fra 14.06.)
Pål Sture Nilsen,
Midt-Norge (vakt)
Tor Horn-Berg,
Vest, (Vakt) (fra 14.06.)
Dag Vegard Lotten, Oslo/Akershus (vakt)
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Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg

Vararepresentanter:
Kirsti Mandal,
forbundet (fra 25.01.)
May Hilde Pedersen, Nord (kyst) (fra 25.01.)
LO Stats studieråd:
Oddbjørn Nilsen
Landsorganisasjonen i Norge

LOs utdanningsfond:
Erna C. Dynge

Sekretariatet
Erna C. Dynge

LOs forum for etnisk likestilling
Lise Solvang
Vararepresentant:
Oddbjørn Nilsen

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

forbundet (fra 25.01.)
Innlandet (maskin)
Sør-Vest (private anlegg)
(fra 25.01.)
Oslo/Akershus (vakt)
Midt-Norge (renhold)

Vararepresentanter:
Tommy Nymo,
Nordland (bergindustrien)
Børge Kristoffersen, Nord (maskin)
Kjell Magne Svensen, Sør-Vest (private anlegg)
		
til 25.01.
Lars Børseth,
Midt-Norge
		
(Statens Vegvesen) (fra 25.01.)
Elisabeth Hagen Eriksen, Oslo/Akershus (vakt)
		
(til 25.01.)
Pål Sture Nilsen,
Oslo/Akershus (Vakt)
		
(fra 25.01.)
Arvid Thue,
Møre og Romsdal
		
(bergindustrien)
LOs organisasjonskomité
Kirsti Mandal
Vararepresentant:
Erna C. Dynge

Innstillingsutvalget LOs utdanningsfond
Oddbjørn Nilsen
LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe:
Oddbjørn Nilsen
LOs utvalg for miljø- og gjenvinningsbedrifter:
Svein Johansen
Samarbeidsrådet LO/HSH:
Lise Solvang

Statens vegvesen
Det sentrale tilsettingsråd:
Oddbjørn Nilsen
Kystverket

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

Samarbeidsrådet LO/SAMFO:
Lise Solvang

Nordisk Veg- og Anleggsarbeiderunion:
Oddbjørn Nilsen

Ren Utvikling:
Lise Solvang
Svein Johansen

LO Stat
Styret:
Oddbjørn Nilsen

Offentlige utvalg
Kontaktutvalg mot ran i pengeinstitusjoner,
Justisdepartementet:
Trond Karlsen
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Møllergt. 3 A/S, styret
Erna C. Dynge
Helge Haukeland (fra 25.01.)
Kirsti Mandal
Vararepresentant:
Svein Johansen
Fellesutvalget, Møllergt. 1-3, Styret
Kirsti Mandal
Ghulam Abbas
LO Media, styret:
Erna C. Dynge
Vararepresentant:
Kirsti Mandal
Folkeferie, styret:
Vararepresentant:
Kirsti Mandal
AOFs forretningsutvalg
Vararepresentant:
Kirsti Mandal

Fagopplæring
Faglig råd for teknikk-, bygg- og anlegg,
styret:
Helge Haukeland (fra 25.01.)
Vararepresentant:
Lise Solvang
Faglig råd for Service og samferdselsfag:
Erna C. Dynge
Vararepresentant:
Trond Karlsen

LOs Ungdomsutvalg
Lise Solvang

Det sentrale tilsettingsråd:
Karl S. Olsen
Oddbjørn Nilsen
Diverse

IBTU, Internasjonalen for bygg og tre:
vararepresentant:
Erna C. Dynge

Faglig utvalg LO/HSH:
Oddbjørn Nilsen

HF (Hovedorg. Fellestiltak LO-NHO):
Erna C. Dynge

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg
Oddbjørn Nilsen

ICEM, Kjemi-, energi-, gruveog fabrikkarbeiderinternasjonalen:
Eksekutivkomiteen,
vararepresentant:
Erna C. Dynge

Service- og tjenestebransjens Union i Norden:
Styret:
Erna C. Dynge
Renhold:
Lise Solvang
Vaktmestere:
Lise Solvang
Vakt:
Trond Karlsen

Godkjenningsnemnda:
Lise Solvang

LOs næringspolitiske utvalg
Erna C. Dynge
Vararepresentant:
Helge Haukeland
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Kompetansesenteret for arbeidsutstyr
(KOSAR):
Oddbjørn Nilsen

Internasjonale organisasjoner

Representantskapet
Helge Haukeland,
Kjell Borglund,
Kjell Magne Svensen,
		
Jan Klemetsen,
Eva Jenssen,

Kompetanseregisteret AS:
Oddbjørn Nilsen

«NAF jobber for bedre sikkerhet
på arbeidsplassen!».

LO Stat Representantskap
Erna C. Dynge,
forbundet (til 25.01.)
Helge Haukeland,
forbundet (fra 25.01.)
Gudny Fagerhol,
Møre og Romsdal (Veg)
		
(fra 25.01.)
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Sparebank 1, livsforsikring:
Vararepresentant til styret:
Erna C. Dynge
Forsikringskomiteen (LO):
Kirsti Mandal
Fellesutvalget for LO favørprodukter:
Kirsti Mandal
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«NAFs medlemmer er
forsikret med kollektiv
hjemforsikring».

Sikker vakt:
Trond Karlsen
Vekterskolen:
Trond Karlsen
Tore Sannes
Ole Morten Karlsen
Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret:
Oddbjørn Nilsen
Vararepresentant:
Svein Johansen
Samordningsrådet for kran, truck
og masseforflytningsmaskiner:
Oddbjørn Nilsen

Landsstyremøtet 25. januar 2006, Oslo,
behandlet følgende saker:
Økonomi
Tariffoppgjøret 2006 ved LOs nestleder Geir Mosti
Suppleringsvalg
Beregningsmodell for kontingent
Lønnskomiteens mandat
Landsstyremøtet 14. juni 2006, Asker,
behandlet følgende saker:
Årsberetning og resultatregnskap 2005
Faglig politisk beretning 2005
Fordeling av kontingent – evaluering
Egen organisasjon
Suppleringsvalg
Tariffoppgjøret 2006
Medlemsbevegelsen
31.12.2005 31.12.2006
Aktive medlemmer		
Kvinner
6 686
7 137
Menn
15 052
15 693
Til sammen:	21 738	22 830

Rådet for fjellsprengning
Oddbjørn Nilsen
LOs hovedstyre for AKAN:
Trond Karlsen

Pensjonister /Frimedlemmer		
Kvinner
2 308
2 327
Menn
6 021
5 907
Til sammen	8 329	8 234

Representasjon
Svensk Byggnadsarbetarforbundet 14. kongress,
Sverige 15.-17. juni – Erna C. Dynge
PAM (Finsk serviceforbund) kongress, Finland
28.-30. november – Lise Solvang
Facket for service og kommunikasjon (Seko),
kongress, Sverige10.-12.oktober – Helge Haukeland
Nordiska bygnads og transportarbeiderføderasjon
(NBTF), Sverige 07.-08. november-Svein Johansen og
Kjell Borglund
Norsk Tjenestemannslag 16. ordinære landsmøte
30.10.-03.11.– Helge Haukeland
EL & IT forbundet, 2. ordinære landsmøte
09.-13. november – Erna C. Dynge
Kjemisk/Nopef, sammenslåingsmøte,
04.09.– Kirsti Mandal
Forbunds- og landsstyremøter
Det er avholdt 9 forbundsstyremøter og 2 landsstyremøter.
Forbundsstyret har behandlet i alt 177 saker, herav 98
referatsaker og 79 behandlingssaker
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Totalt medlemstall		
Kvinner
8 994
9 464
Menn
21 073
21 600
Til sammen:	30 067	31 064
Rundskriv 2006
Nr. Dato
1 06.01
		
2 25.01
		
3 26.01
		
4 30.03
5 07.04
		
6 20.04
7 02.05
8 29.06
9 08.09
		
10 12.09
		
11 05.10
		

Innhold
Informasjonskonferanser om
pensjon
Forsøksprosjekt 6 timers dagen eller
30 timers uke
Norsk Arbeidsmandsforbunds 36.
ordinære landsmøte 2007
Opplæringsåret 2006
Tariffrevisjonen, forholdsregler ved
konflikt
Innkjøps- og utbetalingsrutiner
LOs sommerpatrulje 2006
Landsmøtet - Vedtektskomiteen
Aktivitetsfondet – Kriterier og r
apportering
Landsmøtet 2007 –
Handlingsprogrammet 2007 - 2011
Landsmøtet 2007 –
Handlingsprogrammet 2007 - 2011
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12 03.11
		
13 10.11
		
14 15.11
15 12.12
		
16 15.12
17 20.12
		

Økonomisk støtte fra LO til kulturtiltak
i 2007
Aktivitetsfondet – Kriterier og
søknadsfrister
Forslag til landsmøtet 2007
Regler for økonomiske disposisjoner
i NAF sentralt og avdelingene
Reviderte satser for industrivernpersonell
LOs videre behandlingsprosess av
EUs tjenestedirektiv

Hurtiginfo 2006
Nr. Dato
1. 30.03
		
2. 31.03
3. 31.03
4. 21.04
		
5. 25.04
		
6. 25.04
		
7. 28.04
		
		
8. 03.05
		
9. 04.05
		
		
10. 09.05
		
11. 10.05
		
		
12. 10.05
		
13. 12.05
		
		
14. 12.05
		
15. 15.05
		
16. 20.05
		
17. 23.05
		
18. 23.05
19. 24.05
		
20. 29.05
		
		

Innhold
Tariff-forhandlingene er i gang rett
over påske
Overenskomsten for byggeindustrien
Indeksregulert streikestønad for 2006
Godt resultat og anbefalt forslag på den
private anleggsoverenskomsten
Brudd i forhandlingene om
vekteroverenskomsten
Forhandlingene om overenskomsten for
renholdsbedrifter utsettes
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for asfaltarbeid og
veivedlikehold 2006-2008
Nye datoer for forhandlinger om
renholdsoverenskomsten
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for kraftlinjefirmaene
2006-2008 del 1 og 2
Brudd i forhandlingene om overenskomst
for bergindustrien
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for Fritids og
aktivitetsavtalen 2006-2008
Meklingsdato for overenskomsten for
bergverk er satt til 29.-30.mai
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for Maskinentreprenørbransjen 2006-2008
Varsel om plassfratredelse
vekteroverenskomsten
NAF har i dag varslet plassfratredelse
for vekterne
Anbefalt forslag for vekteroverenskomsten
Plassoppsigelse for overenskomst for
bergindustrien
Resultater på vekteroverenskomsten
Enighet i forslag til revidert
overenskomst for parkeringsselskaper
Uravstemningsresultater – asfaltarbeid
og veivedlikehold – private anlegg –
2006-2008
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21. 31.05
		
		
22. 31.05
		
		
23. 09.06
		
		
24. 09.06
		
		
25. 16.06
		
		
26. 19.06
		
		
27. 27.06
		
28. 29.06
		
29. 03.07
30. 14.08
31. 15.08.
		
32. 23.08
		
		
33 23.08
		
		
34 24.08
		
35 20.09
		
36 10.10
		
37 13.12
		

Hovedmomenter i utkast til revidert
forslag til overenskomst for
bergindustrien 2006-2008
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for tunnel, bom og
Bruselskaper 2006-2008
Uravstemningsresultater maskinentreprenørbransjen og fritids- og
aktivitetsavtalen
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for renholdsbedrifter
2006-2008
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for skianlegg for perioden
2006-2008
Hovedmomenter i utkast til revidert
overenskomst for service- og vedlikehold
for perioden 2006-2008
Avstemning for bergindustrien og for
tunnel- bom og broselskaper
Uravstemning for service- og
vedlikehold Svalbard
Avstemning – renholdsbedrifter
Uravstemningsresultater - skianlegg
Uravstemningsresultater service- og
vedlikehold 2006-2008
Uravstemningsresultater – renhold på
land i egen regi, Samfo-renhold,
Samfo-Vaktmestere og renhold HSH
Uravstemningsresultater – HSH-vaktmester og Fritids- og opplevelsesavtalen
HSH
Trykt overenskomst for maskinentreprenørene (MEF) trekkes tilbake
Overenskomst for service og vedlikehold
– etter mekling hos Riksmeklingsmannen
Uravstemningsresultat for service og
vedlikeholdsoverenskomsten
Uravstemningsresultat for LNS 		
Spitsbergen AS		

		
Egen organisasjon
Dette året har vi satset sterkt på opplæring og
utvikling av organisasjonen. Det nye opplæringsprogrammet for medlemmer og tillitsvalgte er satt i
gang, og vi har startet et stort utviklingsprogram for
alle ansatte, forbundsstyret og alle avdelingslederne.
Programmet er kalt DIALOG, og det handler om å
rette oppmerksomheten mot menneskene i organisasjonen og hvordan samspillet oss i mellom fungerer.
Litt enkelt sagt, skal vi bli flinkere til å snakke med
hverandre, ikke om hverandre. Det startet på vårparten og vil fortsette noe ut i 2007 før alle har kommet
gjennom.
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«NAFs medlemmer er forsikret
med kollektiv hjemforsikring».

Fondsstyret for de regionale verneombud:
Erna C. Dynge
Vararepresentant:
Helge Haukeland (fra 25.01.)
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Årets avdelingsledersamling ble holdt på Sørmarka
27. februar – 1. mars. Temaer der var bl.a. nytt opplæringsprogram, økonomi og regnskap, ”Synlighet
– Nærhet - Stolthet”.
I det medlemsrettede arbeidet har vi dreiet fokus mer
fra verving til medlemspleie. Det er full enighet om
at den beste vervingen skjer ved at vi har tilfredse
medlemmer som blir værende i forbundet og får med
seg flere. Fra høsten ble det satt i gang noen prøveprosjekter som tester ut det å ringe opp nyinnmeldte
medlemmer for å få direktekontakt med enkeltpersonene. Dette har vi store forventninger til.
Det er opprettet flere organisasjonsarbeiderstillinger
i løpet av året. En som dekker avdelingene Møre og
Romsdal og Midt-Norge, en i avd. 9 Nord og en i
avd. 1 Øst, som jobber 50 % der, i tillegg til en 50 %
prosjektstilling i Ren Utvikling. I tillegg til dette har to
av kontorsekretærene fått 50 % organisasjonsarbeid,
i avdeling 7 Sør-Vest og avd. 6 Hordaland. Vi ser at
satsingen på dette området bærer frukter, men det
er et langsiktig arbeid. Det tar tid og tålmodighet å
bygge opp tillitsvalgte og klubber.

«Arbeidsmanden».

Landsmøteforberedelsene startet allerede tidlig på
året. Det ble da satt ned komiteer for å gå gjennom
vedtektene og handlingsprogrammet. Etter forrige
landsmøte etterlyste avdelingene å få dette arbeidet
ut på forhånd, slik at de kunne ha det som grunnlag
ved utarbeidingen av egne forslag. Dette for å unngå
mye dobbeltarbeid og likelydende forslag. Komiteene
fikk derfor frist til utgangen av august for å komme
med sine forslag til endringer.
Medarbeidersamlingen ble i år holdt på Sørmarka, 5.
– 9. desember. Hovedtemaet der var medlemspleie.
Det ble også presentert et forslag til en ny gruppeforsikring som forbundsstyret fremmer forslag til på
landsmøtet.
Det er jevnlig avholdt møter med de tillitsvalgte for
HK, distriktssekretærene og de regionale verneombudene for informasjon, drøfting og forhandlinger.
Samarbeidet fungerer meget godt. Det er forhandlet
fram en felles overenskomst for alle stillingene som
får lønn regulert av lønnsutvalget. Denne omfatter nå
distriktssekretærene, de regionale verneombudene,
organisasjonsarbeiderne, samt ”sekretærstillingene”
og de tillitsvalgte i forbundet sentralt.
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Arbeidsmanden
Arbeidsmanden utkom med 10 nummer i 2006. Årets
første utgave tok spesielt for seg en lenge etterlengtet opplærings- og utviklingsplan for alle ledd i
forbundet. Det for å gjøre forbundets medlemmer og
tillitsvalgte bedre i stand til å takle de utfordringer et
moderne samfunn krever av dem. Ellers presenterte
vårens utgaver tariffrevisjonen med forhandlinger og
meklinger. Det ble en krevende vår for alle forbundets
forhandlere. Av andre større reportasjer kan nevnes:
Norsk-kurs og fagbrev sto på dagsordenen for et
tjuetall thailandske kvinner i Trondheim. Verve- og
medlemspleie, ble fulgt opp med reportasjer om
verveinnsats innen renholdsbransjen, organisasjonsbygging blant innvandrere, organisasjonsarbeiderens
arbeidsdag og LOs sommerpatrulje. Prøveprosjektet
med 6-timersdag i Oppdal, tjenestepensjon, gruvejubileer og kollektive forsikringsordninger fikk alle sin
rettmessige plass i fagbladets spalter. Ansvarlig redaktør Britt Andreassen var sykmeldt i perioden oktober
- desember. I hennes sted vikarierte Bente Bolstad.
Informasjonsvirksomheten
Informasjonssekretæren i forbundet har i 2006
videreutviklet forbundets websider og øvrige informasjonstiltak overfor avdelinger, medlemmer og tillitsvalgte.
Informasjonssekretæren har utformet og hatt ansvaret for utviklingen av egen nettbutikk for strøartikler
og profileringsartikler for forbundet, og det har blitt
produsert flere roll-ups som også flere avdelinger har
gått til innkjøp av. Det har blitt foretatt en videreutvikling av forbundets websider med tilbud til avdelingene om egne avdelingsvise websider for å styrke
informasjonsvirksomheten på avdelingsnivå. På brosjyremateriellsiden er det blitt produsert nytt format
på brosjyren for maskin- entreprenører.
I 2006 har informasjonssekretæren stått for løpende
informasjon til avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer
i form av hurtiginfo og annet informasjonsmateriell,
bl.a. i tilknytning til lønnsoppgjøret. Det har også blitt
produsert eget uravstemningsmateriell og opptrykk
av overenskomster i tilknytning til tariffoppgjøret. Det
har også vært foretatt løpende nyhetsformidling på
forbundets websider, og det har vært foretatt løpende
mediaovervåking av norsk presse i tilknytning til saker
som har vært relevante for forbundet.
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I presse og media har forbundet i 2006 hatt god dekning både igjennom presse med ca 620 oppslag og
flere innslag i riksdekkende radio og TV. Hovedfokuset
i mediebildet har vært sosial dumping og svart arbeid
i anleggsbransjen, useriøsitet i renholdsbransjen og
saker i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet. På
tariffområdet har det vært særlig høyt fokus på vakt,
og konsekvenser av en eventuell streik innenfor dette
bransjeområdet. 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.

Kursvirksomheten

Organisasjon
Forbundsskolen

Informasjonssekretæren har også utarbeidet forbundets faglig politiske beretning og regnskap i henhold
til layout og grafisk design. Det har videre blitt produsert en oversikt over status for behandling av politiske
saker i forbundet for hele landsmøteperioden. Videre
har informasjonssekretæren deltatt på ulike arrangementer og messer for å profilere forbundet i 2006.

Fordypning

Videregående

Organisasjon

LO skolen

Lov/avtale

AML skolen

Forhandling

For øvrig har informasjonssekretæren bistått forbundsledelsen med politisk rådgivning, saksbehandling og samfunns- og myndighetskontakt.

Overenskomst
Bransje
Bransjekurs
HMS (40t)

Verving 2006
Medlemsøkningen i år er den største forbundet har
hatt på mange, mange år, med en netto vekst i antallet aktive medlemmer på ca 1100. Det er fremdeles
på servicesiden vi vokser, mest innen vakt og renhold.
Det er foretatt en evaluering av modellen for kontingentfordeling, som aktivitetsfondet er en del av.
Landsstyret behandlet saken på møtet i juni og vedtok å videreføre modellen som ble innført i januar
2004. Forbundsstyret har vedtatt nye kriterier, og det
er nå to faste søknadsfrister i året. Det framkommer
mange gode ideer som blir prøvd ut gjennom denne
ordningen, og den må sies å være vellykket. I tillegg
brukes Verv og vinn fortsatt like aktivt av våre mange
dyktige ververe.

De første modulene i forbundets nye opplæringsprogram, som er utviklet i samarbeid med AOF – LO
kompetanse, ble tilbudt våre medlemmer i 2006. Det
er utarbeidet kurshefter, dreiebøker og presentasjonsmateriell. I tillegg er Håndbok for tillitsvalgte i NAF
revidert og trykket opp i nytt opplag.
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.
Modul 3 Fordypning jobbes det nå intenst med å få
klar til utprøving i 2007. Denne modulen, som skal
administreres og gjennomføres av forbundet sentralt,
er ment for tillitsvalgte med erfaring som har behov
for faglig påfyll og videreutvikling.
Modul 4 Videregående er LO/AOF sin toppskolering
på Sørmarka. I inneværende år har vi satset tungt på
dette og har hatt flere deltakere med på alle tiltakene.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP
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«NAFs medlemmer kan renhold!».

På landsstyremøtet i januar ble Helge Haukeland
valgt som ny nestleder, etter en enstemmig innstilling
fra valgkomiteen. Han startet opp allerede i februar
og deltok for fullt under tariffoppgjøret.

I forbundet sentralt har man i inneværende år lagt
ned mye ressurser på utviklingen av det nye kursprogrammet. I tillegg er det gjennomført ungdomskurs,
og kurs for tillitsvalgte innen servicefagene. I god tid
før hovedoppgjøret, ble det avholdt en stor tariffkonferanse, hvor de fleste av våre overenskomstområder
var representert.
Den samlede kursoversikten for 2006 viser at det
gjennomføres flere grunnleggende opplæringstiltak
rettet mot tillitsvalgtopplæring enn tidligere. Samtidig
viser oversikten en svak nedgang i antall deltakere
totalt sett. Det er allikevel en klar dreining mot mer
planmessig og målrettet aktivitet tilpasset våre medlemsgrupper. All vår kursaktivitet registreres nå på
den enkeltes medlemsbilde på forbundets medlemssystem. Dette vil bidra til at planlegging av nye tiltak
tilpasset det enkelte medlems behov til enhver tid vil
være mulig.

Ungdomsutvalget
Ved utgangen av perioden var det registrert 10 263
medlemmer under 35 år i forbundet. Dette er en
økning på hele 3103 medlemmer i perioden.
Ungdomsutvalget har arbeidet godt og målrettet for
å øke engasjementet blant ungdommene i forbundet.
Det har vært avholdt 4 møter i utvalget, hvorav ett
over to dager. Norsk Arbeidsmandsforbund har deltatt
på flere aktiviteter i regi av LO, bl.a. sommercamp,
sommerpatrulje og skoleinformatørkurs.
I september ble det avholdt samling for ungdomskontaktene i Norsk Arbeidsmandsforbund i Geiranger.
Tema på samlingen var å øke engasjementet og
kontakt blant unge medlemmer innad i NAF men
også på tvers av forbundene i LO. Det er høy turnover
blant våre ungdomskontakter. Samlinger for ungdomskontaktene er derfor et viktig bidrag for å knytte
kontakter på tvers av avdelingsgrensene.
.
Forbundets samferdselskomité
Samferdselskomiteen har fortsatt sitt arbeid i 2006.
Erna C. Dynge satt som leder til Helge Haukeland
tiltrådte 25. januar.

Etter- og videreutdanning
NAFs Utdanningsfond
Det er i 2006 utbetalt kr 111.000,- i utdanningsstipend fordelt på 111 søkere. Disse fordeler seg
på 47 kvinner og 64 menn. De fleste søkerne er
tildelt stipend i forbindelse med fagutdanning (§ 3.5
praksiskandidater). Vakt og renhold er her de største
gruppene.
LOs Utdanningsfond
I alt 147 av NAFs medlemmer er tildelt stipend fra
LOs Utdanningsfond i 2006.
NAFs medlemmer ble i alt tildelt kr 936.900,- som
utgjør 5,87 % av det samlede beløp på kr15 948
800,- som er tildelt gjennom LOs Utdanningsfond i
2006.

Det har vært avholdt 5 ulike møter i løpet av året.
Et arbeidsutvalg på 5 personer så på mer samarbeid
mellom Samferdselsutvalget (de hovedtillitsvalgte
for riksentreprenørene) og de regionale verneombudene. Konklusjonen var klar: Det er på høy tid
med mer samarbeid. Dette resulterte i en to dagers
konferanse 17 – 18. oktober. Hovedtemaet var sosial
dumping og arbeidstidsordningene. Dette er også
tema som Samferdselsutvalget engasjerte seg i på
møte den 22.03, 05.04. og 08.06. Den 27.04. ble
det avholdt møte mellom statssekretær Tungesvik
i Samferdselsdepartementet og 3 medlemmer fra
Samferdselsutvalget. Det ble bl.a. satt fokus på permitteringsreglene, og at anleggsbransjen har kapasitet til å ta flere oppdrag. Det ble også presisert sterkt
fra NAF hvor viktig det var at regjeringen oppfylte
sine egne vedtak i statsbudsjettet for 2007. Her ble
det en stor satsning på veg og jernbane i tråd med
rammene satt i Nasjonal Transportplan. Dessverre
ble det lite til Kystverket. NAF var også i høring på
Stortinget vedrørende samferdselsbudsjettet 2007.
Her ble bl.a. Stadt tunnelen trukket fram som er et
prosjekt for å sikre farleden langs kysten.
Samferdselsutvalget har bestemt at de vil ha seg forelagt alle uttalelser fra avdelingene vedrørende samferdsel. Dette fordi disse også kan brukes som politiske innspill også fra forbundet sentralt og at utvalget
er orientert om aktivitetene ute i avdelingene på
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samferdselsområdet. Utvalget har videre hatt fokus
på byggherreansvaret til Vegdirektoratet i utbyggingsprosjekter. Det har i denne sammenheng bl.a.
vært avholdt 3 møter mellom NAF og Vegdirektoratet
I disse møter var sosial dumping et helt sentralt tema,
og Vegdirektoratet har varslet at de kommer tilbake
til NAF med en egen rapport på dette området.
I perioden ble også LOs samferdselsutvalg etablert og
Helge Haukeland har vært leder i for dette utvalget
i 2006. For øvrig har samarbeidet med LO og andre
forbund på samferdselssektoren vært godt i perioden.
Bergindustrien
Det har i løpet av året vært en vekst i medlemstallet
innenfor dette området. Tallet har steget fra 1549 i
2005 til 1573 ved utgangen av 2006. Dette er en fin
økning med tanke på at det i mange år har vært liten
bevegelse i antall medlemmer på dette området. Det
er i alt 36 bedrifter med tariffavtale innenfor bergindustrien.
Det har i løpet av året vært en yrkesskadesak til
behandling som er avsluttet, og seks yrkesskadesaker
som er under behandling. En tvistesak er ikke ferdigbehandlet.
Bedrifter innenfor bergindustrien har i løpet av året
merket en økende konkurranse fra leverandører i
andre land. Dette kan på sikt få følger for de olivinforekomster som taes ut på Grønland.
Tariffoppgjøret ble avholdt 8. og 9. mai i Oslo.
Dessverre var det så liten forhandlingsvilje fra motparten, så det var ingen annen utvei enn å ta brudd
i forhandlingene. Den 29. og 30. mai ble det avholdt
mekling hos Riksmeklingsmannen.
Meklingsmannen la etter hvert frem et forslag som
partene kunne godta. Dette innebar et generelt tillegg på kr 1.- samt justering av fagbrevtillegget til kr
7.- pr. time.
Minstelønnssatsene ble hevet til kr 111,50.- pr. time.
Matpengesatsen ble hevet til kr 67.Det ble også tatt inn tekst om innleie av arbeidskraft
og utsetting av arbeid.
Det ble også tatt inn noen tekstformuleringer som
bedrer overenskomsten for de ansatte.
Det var en oppslutning til uravstemningen på 56 %.
Av dette var det 70 % som stemte ja, og 29 % som
stemte nei. 1 % av stemmene ble forkastet.
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Svalbard
Store Norske Spitsbergen Grubekompani
(SNSG)
Det har i løpet av året har det vært en bra vekst i
medlemstallet i bedriften. Pr. 31.12.06 var det registrert 253 medlemmer. Dette er en økning på 50 medlemmer. Av dette var det 15 kvinner.
SNSG har også i år vært preget av ettervirkninger
av den tragiske brannen som inntraff i juli 2005.
Arbeidet ble igangsatt 1. april 2006, men ble igjen
avbrutt av at det gikk et ras i gruva, noe som igjen
forsinket oppstarten.
Produksjonen kom i gang i løpet av høsten 2006.
Det ble utført en utrolig innsats fra de ansatte under
denne vanskelige tiden. Dette var medvirkende til at
produksjonen kunne starte opp igjen så fort.

«NAF har mange aktive tillitsvalgte
innenfor sine bransjeområder».

«NAF er en aktiv samfunnsaktør».

Det er ellers gitt stipend til deltagelse på kurs i regi
av AOF, LO Stat og til samarbeidstiltak på tvers av
avdelings/forbundsgrensene. Forsøk med å kjøre opplæring på dagtid har så langt vært gjennomført i Oslo
– området.

Det har i løpet av året kommet en yrkesskadesak i
bedriften. Denne saken er ikke avsluttet.
Tariffoppgjøret for Store Norske Spitsbergen
Grubekompani fant sted 14.09.06. Grunnen til at
forhandlingene ble holdt så sent var ettervirkninger
etter brannen.
Resultatet av tariffoppgjøret ble: generelt tillegg på
kr 1.-, ny og mer omfattende tekst om innleie av
arbeidskraft og inntak av tekstforbedring for lærlinger.
Detaljene i oppgjøret ble overlatt til lokale forhandlinger.
Som ved tidligere lønnsoppgjør var det også denne
gangen bra oppslutning i forbindelse med uravstemningen. Totalt var det 70,7 % av de stemmeberettige
som deltok. Av disse stemte 85,5 % ja, og 13,2 %
stemte nei. 1,3 av stemmene var blanke.
Serviceoverenskomst for Svalbard
Innenfor dette overenskomstområdet som omfatter
ansatte innenfor kafevirksomhet, hotellnæringen og
renhold har det vært liten bevegelse i medlemstallet. Det var ved utgangen av året 46 medlemmer på
overenskomsten.
Det har i løpet av året vært noe uro i forbindelse med
renholdere i Svea som ønsker å gå over til renholdsoverenskomst mellom NAF og SBL. Det har imidlertid
vært vanskelig å få SBL med på dette. Saken er ved
utgangen av året ikke ferdigbehandlet.
Det har også i løpet av året vært en tvistesak til
behandling mellom RBL og NAF. Saken er ikke ferdigbehandlet.
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Avstemningen viste stor deltagelse av de stemmeberettige. Det var 67 % som deltok. 77,4 % stemte ja,
og 6,4 % stemte nei. 16 % av stemmene var avgitt
blanke eller ble forkastet.
Leonhard Nilsen Store Norske(LNSN)
Antall medlemmer i bedriften er stabilt. Pr. 31.12.05
var det registrert 71 medlemmer i bedriften.
Transportbedriften har blitt preget av brannen i
Svea Nord som brøt ut 30. juli 2005. Bedriften og
klubben samarbeidet og fikk i gang et kurstilbud i
Longyearbyen til de ansatte som ble berørt av brannen.

Asfalt og Veivedlikehold
Medlemstallet innenfor asfalt og veivedlikehold har i
løpet av året gått litt ned. Det var pr. 31.12.06 registrert 516 medlemmer. Det var ved utgangen av året
tegnet tariffavtale i 7 bedrifter innenfor området.
Det har i løpet av året vært en tvistesak som har vært
behandlet av NAF og BNL.
Det ble arrangert bransjekurs på Hunderfossen i tiden
13. til 16. november 2006. Kurset ble arrangert i
sammen med Fellesforbundet. Totalt var det 13 deltagere fra NAF og 15 fra FF.

Oppgjøret resulterte i økning i minstelønnssatsene,
fagtillegg, bastillegg, smusstillegg samt satsen for
matpenger og kost- og losji. Det ble tatt inn i overenskomsten bestemmelser om spise- og hvilerom.
Det ble også inntatt ny tekstformulering i forbindelse
med innleie av arbeidskraft og utsetting av arbeid.
Dette som et ledd i å forhindre sosial dumping.

Det var fire representanter fra transportklubben som
deltok på kurs for tillitsvalgte i Longyearbyen i tiden
10. til 14. februar.

Til tross for et godt tariffoppgjør var det også i år
dårlig oppslutning ved avstemningen. Det ble totalt
avgitt 51 % stemmer. Av dette var det 78 % som
stemte ja, og 21 % som stemte nei. Det var 1 % av
stemmene som ble forkastet.
Det har også i år vært et godt samarbeide med
Fellesforbundet på overenskomsten.
Private anlegg

«NAF arbeider

Det er ikke registrert noen tvistesaker i bedriften i
2005 hvor det har vært behov for bistand fra forbundet sentralt. Styret i transportklubben melder i sin
beretning om et rolig år.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP

Entreprenørbransjen har i 2006 vært preget av veldig
stor aktivitet både blant de små og de store riksentreprenørene.
Anlegg er en stabil og fortsatt den nest største gruppen i forbundet. Medlemstallet ved utgangen av
2006 var 5173, en nedgang på 211 det siste året.
Forbundet har fortsatt sitt arbeid innenfor FAFO
Østforum, som har fokus på bl.a. virkningen av
EU/EØS utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske
bygge- og anleggsplasser. Alle NAFs regionale verneombud har blitt intervjuet i denne sammenhengen.
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Det har blitt et stort press på ulike arbeidstidsordninger i bransjen. En opplever mer og mer at det er
arbeidsgiver og ikke de tillitsvalgte som er pådrivere,
og det var vel ikke helt slik en tenkte seg det skulle
være. Grunnlaget var for de i anleggsbransjen som
må langpendle og har behov for mer samlet fritid
hjemme.

Det er i perioden behandlet flere oppsigelser og
yrkesskader i avdelingene og i forbundet. I tillegg har
vi to tvistesaker sentralt som ikke er ferdig stilt.
NAF har et godt samarbeid og erfaringsutveksling
med tillitsvalgte og riksentreprenørene. NAF deltar
også i nordisk samarbeid innenfor vegsektoren.
Mange i Mesta falt utenfor sluttvederlagsordningen
da Mesta nedbemannet i 2003 – 2005. Forbundet
har i denne sammenheng søkt juridisk bistand, og
nye runder står for døren.
Kraftlinje

Tarifforhandlinger på overenskomsten ble avholdt
26. til 28. april 2006. Forhandlingene ble vanskelige
med bakgrunn i krav om innsynsrett for tillitsvalgte,
og tekst om innleie av arbeidskraft og utsetting av
arbeid. Det ble imidlertid oppnådd enighet etter lange
og krevende forhandlinger.

Kurstilbudene besto av ulike kurs som fagbrev for
anleggsmaskiner, kran og ADR sertifikat.
Bedriften bidro med økonomisk støtte til dette arbeidet. Dette var et alternativ til å bli permittert, og som
ble tatt godt imot av de ansatte.

Lønnsoppgjøret ble noe preget av brannen i Svea.
Bonusavtale som er inngått i bedriften ble også
berørt av dette. Resultatet ble at alle fikk et tillegg
på kr 5.- på grunnlønnen. Dette var de ansatte godt
fornøyd med.

Forbundet er fortsatt med i styrings- og arbeidsgruppen i forbindelse med seriøsitet i byggebransjen.
Dette er en gruppe som har som hovedhensikt å
bekjempe useriøsiteten i næringen. Gruppen er sammensatt av representanter fra Arbeidstilsynet, politiet,
skattemyndighetene og partene i arbeidslivet.

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND - 2005

Forbundet, noen hovedtillitsvalgte og RVOer har
hatt stor fokus på sosial dumping. Det har vært
holdt mange ulike møter, der bl.a. departement, LO,
Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet har vært medvirkende. Denne delen er ikke avsluttet, og trolig får
vi bare se mer til useriøsiteten i anleggsbransjen
fremover. Den 07.12.2006 vedtok regjeringen et 10
punkts program for å forebygge og forhindre sosial
dumping.
NAF har det siste halvåret arbeidet for å få en LO
koordinator på det store offentlig-privat samarbeidsprosjektet (OPS) Kristiansand – Grimstad. Så langt
har dette ikke lykkes.
2006 var et hovedoppgjørsår. Etter mange innspill
og tarifforberedelser på Sanderstølen 7. – 8. februar
var anleggsgruppa først ute i forhandlinger 19. – 21.
april. Forhandlingene var ikke enkle, men resultatet var tilfredsstillende. Et eget utvalg skal utrede
muligheten for at søndag ikke skal være reisedag for
langpendlere. Arbeidsgiversiden var svært lite villig til
å ta inn garantier mot sosial dumping. Et av hovedkravene var at AFP måtte opprettholdes, og dette ble
innfridd.
Lønnsoppgjøret ga et generelt tillegg på kr1,00 pr.
time til alle arbeidstakere. Fagbrevtillegget ble økt
til kr 5,00. Tarifftillegget gikk opp med kr 2,00 til kr
12,75.
Kunnskapsløftet er nå innført, og fagopplæringen
innenfor anleggsbransjen er endret mye. Det er utarbeidet ny struktur og kompetanseplattform, og nå er
det de endelige læreplaner i VG 2 og VG 3 som skal
på plass. Arbeidet er krevende, og partene i arbeidslivet har sammen med fylkeskommunene fått et mye
større ansvar for gjennomføringen. Forbundet har i
dag for lite kapasitet og kompetanse til å følge opp
den nye lærlingeordningen.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP

Denne overenskomsten er fortsatt bare gjort gjeldende i en bedrift. Det er EL Tel Networks. Endringer i
bedriften har medført at det er et stort antall ansatte
som er organisert i EL & IT Forbundet. Dette har medført at de ansatte har krevd at det skal tegnes tariffavtale med EL & IT Forbundet. Det har vært arbeidet
med dette i samsvar med LO for å få på plass en
avtale i bedriften også for elektrikere.
Bedriften har vært positive til en tariffavtale til.

«NAF sier nei til sosial dumping».

for ordnede lønns- og arbeidsvilkår».

Tariffoppgjøret for overenskomsten ble avholdt 19. 0g
20. mai 2006 i Oslo.
Resultatet av oppgjøret medførte en todelt lønnsoppjustering med kr 1.- pr. time fra 1. mai, og en økning
på kr 2.- pr. time fra 1. januar 2007.
Det ble også foretatt en del tekstmessige forbedringer
i forbindelse med helgearbeid, nattarbeid o.s.v. Det
ble også foretatt endringer for lærlinger.
Det kom også inn tekst om innleie av arbeidskraft og
utsetting av arbeid.

Medlemstallet har i løpet året gått ned fra 128 til
109. Det har videre i perioden vært til behandling
1 tvistesak i bedriften hvor NAF og BNL har vært
involvert.
Tariffoppgjøret ble avholdt 3. mai 2006 i Oslo. Det ble
gitt et generelt tillegg på kr 1.- Minstelønnsatsene
ble hevet. Det ble økning i montørsertifikat og bastillegg.
Det ble også tatt inn tekst om innleie av arbeidskraft
og utsetting av arbeid. Dette for å motvirke sosial
dumping.
Det ble også tatt inn revidert tekst i forbindelse med
akkordarbeid. Dette er utarbeidet av partene i fellesskap. Grunnlaget for overtid ble øket samt matpengesatsen. Antall hjemreiser ble øket til 17.
Det var dessverre dårlig oppslutning ved uravstemningen. Kun 45 % av de stemmeberettige avga stemme.
Av disse stemte 65 % ja, og 35 % stemte nei.
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Forbundet har tariffavtale med 6 virksomheter, hvorav
3 er tilsluttet SBL / NHO, 1 er tilsluttet HSH og 2 er
erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i
5 virksomhet uten tariffavtale.
Ved årets slutt (30.11.06) var det registrert 105
medlemmer innenfor parkeringsoverenskomsten.
Medlemstallet har økt med 22 medlemmer i løpet av
året. NAF sentralt har behandlet og avsluttet 2 tvistesaker i 2006.
Overenskomsten for parkering er en minstelønnsoverenskomst med lokal forhandlingsrett. Uttellingen
ved lokale forhandlinger har vist en langt dårligere
utvikling enn på sammenlignbare normallønnsoverenskomster. Et av hovedkravene var å gjøre om
overenskomsten til en normallønnsoverenskomst.

«NAF har gode kurs og skoleringstilbud
for sine medlemmer».

Lønnssatsene ble økt med kroner 3,00 pr. time for
alle.
Ansiennitetstrinn etter 6 år ble økt med kr 1,- pr. time
Natt, helg og skifttillegg ble økt med kr 1,- pr. time
Partene er enige om at det i tariffperioden (20062008) ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger
iht. § 5 Lønnsdrøftelser.
En ny paragraf ble også tatt inn, og lyder som følger:
For nyansatte skal det så snart som mulig gis en innføring om bedriften (HMS, marked, kunder, produkter,
samt bedriftens og den enkeltes rettigheter og forpliktelser, m.m.)
Ved svarfristens utløp hadde 52 % av de stemmeberettigede deltatt, av disse stemte 55 % for forslaget.
Tunnel-, bom og bruselskaper
Forbundet har tariffavtale med 10 virksomheter,
hvorav 7 er tilsluttet NHO (RLF, TBL og SBL) og 3 er
erklæringsbedrift. Forbundet har også medlemmer i
1 virksomhet uten tariffavtale.
Ved årets slutt var det registrert 106 medlemmer
innenfor overenskomsten for Tunnel-, bom- og bruselskaper. Medlemstallet er redusert med 28 medlemmer i løpet av året. Hovedårsaken er nedleggelse av
bomstasjoner og omlegging til elektronisk passeringsregistrering.
NAF sentralt har behandlet og avsluttet 1 tvistesak i
2006.
Lønnssatsene ble økt med kr 4,50 pr. time for alle.
Dette medfører også en økning på skifttilleggene.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP

18

Ny paragraf ble tatt inn:
For nyansatte skal det så snart som mulig gis en innføring om bedriften (HMS, marked, kunder, produkter,
samt bedriftens og den enkeltes rettigheter og forpliktelser, m.m.)
Ved svarfristens utløp hadde 53 % av de stemmeberettigede deltatt, av disse stemte 91 % for forslaget.
Maskin
Medlemstallet innenfor dette området har økt jevnt
gjennom hele året. Pr. 31.12 06 var det registret
2545 medlemmer. Dette er fordelt på 190 maskinentreprenører over hele landet. Det er en økning på
183 medlemmer fra 2005. Grunnen til økningen er
sammensatt. Det kan begrunnes i godt arbeid fra distriktskontorene og vår organisasjonsarbeidere, og et
stadig økende press på at det skal være tariffavtaler
hos entreprenørene for å kunne få innvilget arbeidstidsordninger.
Det har vært stor aktivitet i bransjen gjennom hele
året, noe som også slår positivt ut for forbundet. Det
er i perioden behandlet syv tvistesaker, 10 yrkesskadesaker mellom NAF og MEF som er avsluttet. Det er
også under behandling en oppsigelsessak som ikke er
avsluttet.
Forbundet deltok med egen stand på Anleggsdagene
som MEF arrangerte på Gardermoen 25. og 26.
januar 2006.
Tariffoppgjøret ble avholdt 11. mai 2006 og resultatet
ble at grunnlønnen økte med kr 6.- pr. time. Det ble
innført et tillegg for skytebaser på kr 20.- pr. time
samt en del andre tillegg. Det ble innført et tillegg
for førere av personell på knuseverk som ikke har
friskluftanlegg på kr 10.- pr. time. Antall hjemreiser
ble økt til 17. Det ble også fremforhandlet endringer i
korte velferdspermisjoner. For å motvirke sosial dumping ble det også tatt inn en mer utfyllende tekst om
innleie av arbeidskraft og utsetting av arbeid.
Det er gjort et grundig arbeid med å redigere overenskomsten tekstmessig. Dette arbeidet har medført
en overenskomst som er lettere å finne frem i. Dette
arbeidet er utført av MEF og NAF i samarbeid.
Det var dessverre dårlig deltagelse i forbindelse med
uravstemningen. Totalt var det bare 37 % av de
stemmeberettige som avga stemme. Av disse stemte
74 % ja, og 26 % stemte nei. Forbundet vil arbeide
aktivt for å bedre avstemningsprosenten til neste
tariffoppgjør.
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I forbindelse med trykking av overenskomst for perioden 2006 - 2008 ble det gjort en feil i behandlingsprosessen mellom MEF og NAF. MEF som har ansvar
for trykkeprosessen sendte overenskomsten til trykking uten at forbundet hadde korrekturlest innholdet.
Dette medførte at noen feil ikke ble rettet opp. NAF
forlangte derfor at overenskomsten ble trykket på
nytt.
Overenskomsten er et redskap for tillitsvalgte og
medlemmer. Det er derfor av stor viktighet at disse
inneholder riktige opplysninger.
Dette medførte at overenskomsten for perioden 2006
til 2008 kom sent ut til medlemmer og bedrifter.
NAF understreker viktigheten av et videre godt samarbeide med MEF fremover.
Vakt
Forbundet har tariffavtale med 32 virksomheter,
hvorav 16 er tilsluttet SBL / NHO og 16 er erklæringsbedrifter. Forbundet har også medlemmer i 30
virksomheter uten tariffavtale.

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.
Det er avholdt 2 møter i forbindelse med
Vekteroverenskomstens bilag 16 - Kompetanse.
Det har vært avholdt 2 styremøter i SUN Vakt.
Tjenestedirektivet og arbeidet med standardiseringsbeskrivelser av vaktbransjen har vært overordnede
temaer.
NAF har også deltatt på årsmøte til SUN.
Det er avholdt en nordisk vekterkonferanse der forbundet var representert med 8 tillitsvalgte fra bransjen.
Partene kom til enighet ved mekling hos riksmeklingsmannen. Lønnssatsene ble (inklusiv garanti tilegget)
økt med kr 5,20,- for alle. Det ble i tillegg avtalt en
økning på kr 2,50,- pr. time fra 01.04.07 i tillegg til
det som gis i mellomoppgjøret 2007. Det ble innført
nye tjenestetillegg og økte satser:

«NAF har eget ungdomsutvalg».

Parkering

Service- og vedlikehold
Ved årets slutt (30.11.06) var det registrert 4399
medlemmer innenfor Vekteroverenskomsten.
Medlemstallet har økt med 625 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. Den store økningen
skyldes først og fremst engasjementet rundt tariffrevisjonen. NAF har i perioden erfart at andre forbund
også LO forbund har fattet interesse for å verve
medlemmer og opprette tariffavtaler innenfor vaktbransjen.
NAF sentralt har behandlet og avsluttet 20 tvistesaker
i 2006.
Det har vært avholdt 5 møter i godkjenningsnemnda
Sikker Vakt.
NAF har i perioden innehatt ledervervet.
Justisdepartementet er tilskrevet flere ganger i
løpet av året i forbindelse med saker som berører
vaktbransjen, det har også vært avholdt møte med
departementets politiske ledelse. Dialogen med
Politidirektoratet er også styrket i løpet av perioden.

Service og vedlikeholdsavtalen gjelder for følgende
bransjer:
• Flyvedlikehold
• Skadesanering
• Vaktmestere
• Industriservice
• Flerfaglige tjenester
Ved utgangen av perioden er det registrert 573 medlemmer innenfor overenskomsten. Det har vært en
økning på 68 medlemmer. Det er inngått 3 nye tariffavtaler i perioden og det er behandlet 1 tvistesak i
2006
Ved lønnsoppgjøret 2006 ble overenskomstens virkeområde utvidet til også å gjelde ved flerfaglige
tjenester. Det ble utarbeidet et nytt lønnsbilag som
skal regulere minstelønnen innenfor området. Det
fremforhandlede resultatet etter forhandlingene ble
nedstemt ved utavstemning. Medlemmene stemte
ja når riksmeklingsmannens forslag ble sendt ut til
uravstemning.

Det har vært avholdt 5 styremøter i Vekterskolen,
samt 3 instruktørsamlinger.
Vekterskolen gjennomfører nå all lovpålagt opplæring
for vektere ansatt i virksomheter som er medlemmer
av arbeidsgiverorganisasjonen Servicebedriftenes
Landsforening (NHO) Vekterskolen tilbyr også fagbrevkurs for praksiskandidater.
FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP
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Overenskomstens virkeområder er i utvikling, derfor
har nytt bilag blitt utarbeidet i perioden for å møte
de utfordringer som er. Det nye bilaget skal anvendes
det hovedstilling ikke kan defineres. De aktuelle tjenesteområder kan være renhold, kantine, eiendom og
kontorstøtte. Det er stort medlemspotensiale innenfor
overenskomstens virkeområde, men det er få tillitsvalgte. Det er derfor i perioden satt fokus på disse
utfordringene, men arbeidet må fortsette for å få flere
medlemmer og tillitsvalgte.
Renhold
Når det gjelder medlemsutvikling og aktivitet, var
det ved årets slutt registrert 6764 medlemmer. Flere
avdelinger har i perioden gjennomført verveaktiviteter innen bransjen. Dette har medført en medlemsvekst på 482 nye medlemmer i perioden. Norsk
Arbeidsmandsforbund har i perioden inngått 12 nye
tariffavtaler innen renhold. 9 av de inngåtte tariffavtaler er et resultat av Bransjeutviklingsprogrammet
Ren Utvikling.
.
Det ble behandlet og avsluttet 15 tvistesaker i 2006.
Mange av de behandlede saker gjelder feil lønnsutbetaling.

Bransjens utfordringer er preget av mange useriøse
bedrifter, noe som ofte medfører vanskelige lønns og
arbeidsforhold for våre medlemmer. Det er mange
fremmedspråklige medarbeidere i bransjen. Dette
har gjort det ekstra utfordrende å få medlemmer til
å påta seg verv som tillitsvalgt. Som et resultat av
arbeidet i Ren Utvikling kan vi ved periodens utløp
registrere flere tillitsvalgte enn tidligere i bransjen.
Det har vært avholdt tre møter med Arbeids- og
inkluderingsdepartementet for å få opprettet regionale verneombud i renholdsbransjen. Servicebedriftenes
Landsforening har også deltatt. Ny henvendelse om
saken ligger til behandling i departementet ved periodens utløp.
Fritids- og aktivitetsavtalene
•
•
•
•
•

Bowlinghaller
Treningsstudioer
Badeland
Dyreparker
Fornøyelsesparker og lignende

Vi har ved årets slutt registrert 231 medlemmer
innenfor overenskomstområdene. Dette er en økning
på 7 medlemmer. Det er inngått 1 nye tariffavtaler
innenfor overenskomsten i perioden. I 2005 er det
behandlet og avsluttet 3 tvistesaker innenfor avtaleområdet.
Lønnsoppgjøret for 2006 gav et generelt tillegg på kr
1,- og et lavtlønns-/utjevningstillegg på kr 2,50 pr.
time.
Når det gjelder bransjens utvikling så er en viktig
utfordring at mange små stillingshjemler i kombinasjon med studier, gjør at medlemsverving blir
utfordrende innenfor bransjene. Det er få tillitsvalgte
innenfor overenskomstområdene, noe som gjør medlemspleien mer krevende.

Skianlegg
Når det gjelder avtaleområde og medlemsutvikling så
har forbundet tariffavtale med 4 virksomheter, hvorav
1 er tilsluttet RBL / NHO og 3 er erklæringsbedrifter.
Forbundet har også medlemmer i 5 virksomheter uten
tariffavtale.

I de lokale forhandlinger ble det avsatt 1,75 pst. pr.
dato av lønnsmassen til lokale forhandlinger pr. 1.
august 2006, herav 0,1 pst. i resirkulerte midler.

Ved årets slutt var det registrert 69 medlemmer
innenfor overenskomsten for Skianlegg.
Medlemstallet har økt med 3 medlemmer i løpet av
året.

Det ble presisert at kvinner burde få en større andel
av avsetningen til lokale forhandlinger enn prorata
tilsier. Det skulle legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i/og
mellom stillingskoder ut fra tilsvarende kvalifikasjoner,
oppgaver og ansvar.

Fellesforbundet har også organisasjonsrett innenfor
overenskomstområdet.
Ingen tvistesaker er behandlet og avsluttet i 2006.
Når det gjelder tariffoppgjøret for 2006 så er overenskomsten er en minstelønns overenskomst med
lokal forhandlingsrett. Lønnssatsene ble økt med kroner 1,00 pr. time for alle og minstelønnssatsene ble
hevet med kr 4,50 pr. time. Også fagbrev- tillegget
ble økt med kr 1,- pr. time. Tillegget for arbeidslederoppgaver på minimum kr 5,- ble hevet med kr 1,50
pr. time. Det ble også tatt innbestemmelser om innleie
av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m.
Ved svarfristens utløp hadde 20 % av de stemmeberettigede innenfor NAF og Fellesforbundet deltatt, av
disse stemte 68 % for forslaget.
Statlig sektor 2006
Årets hovedoppgjør for staten ble gjennomført ved
felles krav fra LO Stat, YS Stat og UNIO. Uten dette
samarbeidet ville sannsynligvis forhandlingene blitt
ennå vanskeligere og kravene fra motparten sterkere.
Etter vanskelige forhandlinger, og etter 15 timer med
mekling på overtid, oppnådde vi følgende resultat
ved hovedoppgjøret for Statlig sektor:
I de sentrale forhandlingene ble det gitt følgende tillegg med virkning fra 1. mai 2006:
lønnstrinn 1 – 41 kr 9.000,lønnstrinn 42 – 74 2,95 pst.
lønnstrinn 75 – 87 kr 16.500,-

Lønnsoppgjøret i 2006 ga følgende lønnstillegg:
Alle satser økes med kr 5,- pr. time. Dette har medført
et kronetillegg på kr 5,00 pr. time som legges flatt ut
på samtlige lønnssatser.

Det foretas tekniske justeringer i lønnstrinn 88 og
89. Hovedlønnstabellen utvides med ytterligere tre
lønnstrinn.
Det ble avsatt 0,50 pst. pr. dato av lønnsmassen til
sentrale justeringsforhandlinger pr. 1. juli 2006.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP
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Kvinner skal ha en større andel av potten enn en
prorata tilsier.

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP

Det ble samtidig gjort en rekke justeringer og endringer i fellesbestemmelsene, bl.a. ble bestemmelsene
om boliglån ble økt kraftig fra kr 750.000,- til kr 1
250 000,-.
Et annet sentralt punkt fra hovedsammenslutningene
var seniorpolitiske tiltak, hvor
man kom fram til følgende ordlyd:
Arbeidsgiverne i staten må legge til rette for at
arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid og ikke utstøtes fra arbeidslivet. Seniorpolitiske tiltak er viktig for
å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden, for å
sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfarings
kompetanse i den enkelte virksomhet og for å dekke
behovet for arbeidskraft.
For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i
arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende to dager
pr. kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og
fem dager pr. kalenderår for arbeidstakere som har
fylt 65 år.
I tillegg kan arbeidsgiver lokalt, etter avtale med de
tillitsvalgte, etablere ordninger innenfor rammene av
tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil fire dager pr.
kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og
inntil sju dager pr. kalenderår for arbeidstakere som
har fylt 65 år og de retningslinjer som Fornyings- og
administrasjonsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene utarbeider.
Dersom det lokalt etableres ordninger skal disse
omfatte alle arbeidstakere. Kommer partene lokalt
ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers
tilbud skal da gjelde. Uttak av tjenestefri med lønn
foretas enten som hele dager eller som redusert
arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt
kan det avtales at dagene godtgjøres med lønn, jf.
§ 2, nr 1.
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«NAF kjemper mot useriøsitet og svart arbeid».

«NAF organiserer medlemmer innenfor
fritids- og aktivitetsavtalene».

Lønnsoppgjøret gav et lønnstillegg under den generelle bestemmelsen som innebar at minstelønnen
økte med kr 2 til 108,- pr. time, mens fagbrevtillegget
økte fra kr 3 til kr 5,- pr. time. På flyvedlikehold ble
det et generelt tillegg på kr 1,50 pr. time og satsene
økte med kr 1,50 pr. time. Innenfor skade -sanering
ble det et generelt tillegg på kr 1,- pr. time og minstelønnssatsen økte med kr 6,- pr. time. For vaktmestere oppnådde man et generelt tillegg på kr 1,50 pr.
time og satsene ble økt med kr 5,- pr. time. Innenfor
industriservice ble det oppnådd et generelt tillegg på
kr 1,- pr. time, og satsene økte med kr 4,- pr. time.
Når det gjaldt flerfaglige tjenester ble resultatet at
minstelønn for unge arbeidere under 18 år er kr
100,- pr. time og minstelønn for voksne arbeidere er
kr 115,- pr. time.
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Norges vassdragsog energidirektorat - NVE
Medlemstallet i NVE er stabilt og svært tilfredsstillende. Ved periodens utløp har vi 34 medlemmer. Dette
er det totale antallet NAF kan oppnå i NVE.
Lokale lønnsforhandlinger pr. 1. mai 2006 ble gjennomført mellom Norges vassdrags og energidirektorat
(NVE) 6. desember 2006 for arbeidstakere i NVEs
anleggsdrift.
De lokale forhandlingene ga et tilfredsstillende resultat for våre medlemmer.
Samme dag ble det også gjennomført forhandlinger
om særavtalen mellom NAF og NVE for arbeidstakere
i NVEs anleggsdrift. Her ble det lagt vekt på å bedre
de økonomiske sidene ved de ulike godtgjørelsene
vektlag. Forhandlingene førte til et tilfredsstillende
resultat for våre medlemmer.

Kystverket
Medlemstallet i Kystverket viser en liten økning med
1 til 165 medlemmer i inneværende år, noe som
er svært gledelig i og med at NAF har fått konkurranse av forbund utenfor LO blant mannskapene på
fartøyene. Også her har vi utfordringer i tiden som
kommer for å beholde vår posisjon. Det er i perioden
gjennomført forhandlinger om særavtaler for tjeneste
som fartøymannskap i Kystverket rederi samt lokale
forhandlinger. Resultatet ved de lokale forhandlingene må betegnes som svært tilfredsstillende for våre
medlemmer.
Det er ellers brukt mye tid til det politiske arbeidet
rundt Kystverket og oljevernberedskapen. Sammen
med tillitsvalgt i Kystverket har forbundet satt
fokus på de utfordringene Kystverket står overfor i
årene som kommer i forbindelse med Kystverket og
Kystverkets rederi, fareleder og sikkerhet langs kysten
samt oljevernberedskapen.

Statens Vegvesen
Medlemstallet i Statens vegvesen er nedadgående.
En reduksjon på 30 fra 302 til 272 medlemmer siste
året. Dette skyldes at man har kommet i et vakuum
rent organisasjonsmessig etter de store omstillingene
som har skjedd i organisasjonen. Samtidig har andre
forbund innenfor LO familien også fått flere nye
medlemmer, bl.a. inspektørene i Statens Vegvesen
innenfor LO.

Norsk Arbeidsmandsforbunds
hedersdiplom er i 2006 tildelt:
1.
2.
3.
4.
5.

Oddvar Ongamo
Oddvar Guttormsen
Olav Tørresdal 		
Olav Hallem 		
Trygve Rinde		

(Nord)
(Sør-Vest)
(Sør-Vest)
(Midt-Norge)
(Vest)

NAFs aktiviteter i Statens vegvesen har vært preget
av at det er blitt større geografiske avstander mellom
tillitsvalgte og våre medlemmers arbeidsplasser. Vi
har heller ikke hatt inngrep og oversikt over alt som
har skjedd, da tilbakemeldinger om aktuelle situasjoner har uteblitt. Det har i perioden blitt igangsatt et
arbeid for å rette på forholdene, da et økt medlemspotensialet er tilstede. Spesielt er det region øst, vest
og sør som er mest utsatt. I region nord og midt er
situasjonen tilfredsstillende, men utfordringene finnes
også her.
Årets justeringsoppgjør og lokale forhandlinger ble
gjennomført med et resultat som betegnes som tilfredsstillende for våre medlemmer. Det er imidlertid
en kjensgjerning at en må slite mer for å oppnå resultater for grupper med middels og lavt lønn i forhold
til konkurransen med høytutdannede grupper som nå
er i flertall i Statens vegvesen. Dette har vært en stor
utfordring for våre tillitsvalgte i regionene og forbundet sentralt, samtidig som det er et bilde av det nye
Statens vegvesen i 2006.

«NAF organiserer medlemmer
i flere statlige virksomheter».
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Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2006 er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift. Til grunn for dette er forbundets
strategiske planer og budsjetter for kommende år.
Forbundet har opprettet et aktivitetsfond som skal
brukes til vervekampanjer for å øke medlemstallet. I
tillegg avsettes det midler for å styrke utdanningsfondet. Det ble avsatt
kroner 1,5 millioner til landsmøte i 2006.
Arbeidsmiljø og personale
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører forbundet og konsernselskapet oversikt over totalt sykefravær for de ansatte og tillitsvalgte. I 2006 har det
totale sykefraværet vært på 6,9% 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 tiltak til forbedringer. Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg. Forbundet er
tilknyttet bedriftslegeordning.
Likestilling
31 % av forbundets medlemmer er kvinner.
Kvinneandelen i de valgte organene fordeler seg
slik; i forbundsstyret 27%, i landsstyret 26 %.
Forbundsledelsen består av 6 personer valgt av landsmøtet, 3 av disse er kvinner. Av bedriftens ansatte er
44 % kvinner

Miljørapportering
Konsernets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø i
vesentlig grad.
Resultat, finansiering og fremtidig
utvikling
Driftsinntektene i NAF med avdelinger var på kroner
102,9 millioner i 2006, for konsernet var det kroner
107,5 millioner. Årsresultatet for NAF med avdelinger
var det et overskudd på kroner 11,9 millioner. Hele
konsernet hadde et overskudd på kroner 12,5 millioner.

Tommy Nymo, styremedl.

Svein Johansen, styremedl.

Helge M. Haukeland, nestleder
Jan Athammer, styremedl.
Karl S. Olsen, styremedl.

Kirsti Mandal, org.leder
Eva Jenssen, styremedl.
Terje Mikkelsen, styremedl.

Truls Strand Nilsen, styremedl.
Kjell Borglund, styremedl.

Virksomhetens art
Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som forhandler
lønns- og avtalevilkår for sine medlemmer, både innenfor offentlig
og privat sektor. Konsernet består i tillegg til forbundet av Møllergt.
3 AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virksomhet for delvis
å dekke eget behov for kontorlokaler. Forretningsvirksomheten er
lokalisert i Oslo med 12 avdelinger i Norge, herav en på Svalbard.
I 2006 har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende innen de fleste
av forbundets virksomhetsområder.

Erna C. Dynge, Forbundsleder

Styrets beretning 2006

Konsernets finansielle stilling pr. 31.12. 2006 er god.
Forbundets virksomhet har ikke økonomisk vinning
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: 9.129.902
Kampfondet:
3.000.000
Utdanningsfondet: 2.000.000

Oslo, 04. mai 2007

«På Svalbard har alltid NAF’ stått sterkt».
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Forbundsoppbygning

Resultatregnskap NAF - 2006

Note	

Landsmøtet

2 006

Driftsinntekter 			
Kontingent inntekter
9
94 714 985
Pensjonistkontingent 		
5 179 933
Andre inntekter 		
350 227
			
Sum inntekter 		
100 245 144

Kontrollkomiteen
Landsstyret

2 005
86 990 518
5 486 473
310 207
92 787 198

			
Driftskostnader 			
Kontingent til andre organisasjoner
12
12 604 614
11 700 232
Forsikringer 		
24 529 917
23 972 481
Driftstilskudd 		
9 741 111
8 753 118
Lønnskostnader
4
28 717 338
26 233 895
Avskrivninger
5
365 517
423 118
Andre kostnader
6
16 028 151
15 286 827
			
Sum driftskostnader 		
-91 986 647
-86 369 671
					
Driftsresultat 		
8 258 497
6 417 527

Forbundsstyret
Forbundsledelsen
Avdelinger
Klubber/Grupper
Medlemmer

		
Finansposter 		
2 006
2 005
Renteinntekter 		
2 156 478
1 449 604
Renteinntekter fra Møllergata 3 		
500 000
500 000
Aksjeutbytte møllergata 3 		
1 600 000
1 500 000
Aksjeutbytte div 		
802 247
Verdiøkning av aksjer i Sparebanken 1 		
1 661 400
2 774 400
Andre finansintekter 			
12 292
Rentekostnader 		
-1 368
Finanskostnader 			
-355 685
Netto finansinntekter 		
6 718 758
5 880 611
					
Årsresultat etter finansinntekter 		
14 977 254
12 298 138
Avsetning til Landsmøte 		
1 500 000
3 000 000
Resultat etter avsetning 		
13 477 254
9 298 138
Andre avsetninger 			
Kampfondet 		
3 000 000
Utdanningsfondet 		
2 000 000
Egenkapital 		
8 477 254

«NAFs medlemmer bygger landet».
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3 000 000
2 000 000
4 298 138

Balanse NAF - 2006

		

Resultatregnskap Konsern - 2006

Note	

2 006

EIENDELER			
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
1,2,5
3 989 973
Sum varige anleggsmidler		
3 989 973
			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer og andeler
8
11 008 601
Aksjer i Møllergata 3
8
300 000
Pensjonsmidler
3
16 194 997
Andre finansielle midler
7
2 937 828
Lån til Møllergata 3
7
9 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		
39 441 426
			
Sum anleggsmidler		
43 431 399
			
Omløpsmidler			
Kundefordringer		
11 332 401
Andre fordringer		
1 828 524
Fordringer Møllergata 3		
3 334 708
Sum fordringer		
16 495 634
			
Bank/kontanter
13
87 472 962
			
Sum omløpsmidler		
103 968 595
SUM EIENDELER		
147 399 994

2 005

4 143 299
4 143 299
9 347 201
300 000
14 699 142
6 174 687
9 000 000
39 521 030
43 664 329
12 331 774
634 234
2 618 699
15 584 707
72 594 112
88 178 819
131 843 148

		
EGENKAPITAL OG GJELD 			
Egenkapital	
			
Annen egenkapital
14
128 255 528
114 778 274
			
Avsetninger			
Pensjonsforpliktelser
3
4 922 660
5 153 812
Asetning til Landsmøte		
5 906 900
4 500 000
Andre avsetninger		
10 000
10 000
Sum avsetninger		
10 839 560
9 663 812
			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		
2 642 558
1 421 179
Øvrig kortsiktig gjeld		
5 662 348
5 768 328
Gjeld til Møllergata 3			
211 554
Sum kortsiktig gjeld		
8 304 906
7 401 061
			
Sum gjeld		
19 144 466
17 064 873
Sum gjeld og egenkapital		
147 399 994
131 843 147
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		NAF med avdelinger				
2005
2 006 Note		
Note

Konsernet
2 006

				 Driftsinntekter			
86 990 518
94 714 985		 Kontingent inntekter		
94 714 985
5 486 473
5 179 933		 Pensjonist kontingent		
5 179 933
				 Leieinntekter		
4 534 545
2 300 230
2 392 341		 Andre inntekter		
2 392 341
94 777 221
102 287 259		 Sum inntekter		
106 821 804
						
				 Driftskostnader			
12 729 156
13 201 976
12 Kontingent til andre organisajoner
12
13 201 976
23 972 481
24 529 917		 Forsikringer		
24 529 917
27 069 909
29 605 266
4 Lønnskostnader
4
29 605 266
200 000			 Driftstilskudd		
0
522 307
475 421
5 Avskrivninger
5
835 114
24 453 497
26 807 529
6 Andre kostnader
6
27 802 665
3 000 000
1 500 000		 Avsetning til Landsmøte		
1 500 000
91 947 350
96 120 109		 Sum driftskostnader		
97 474 938
						
2 829 871
6 167 150		 Driftresultat		
9 346 866
						
				 Finansposter			
1 717 168
2 426 647		 Renteinntekter		
2 725 321
500 000
500 000		 Renteinntekter fra Møllergata 3			
		
50 178		 Salg av aksjer		
50 178
112 178
1 181 075		 Andre finansinntekter		
1 181 075
1 500 000
1 600 000		 Aksjeutbytte Møllergata 3			
				 Rentekostnader			
		
-1 368		 Andre finanskostnader		
-1 368
-355 685		
8 Nedskrivning av finansielle midler
8		
3 046 422
1 661 400
8 Reversering av finansielle midler
8
1 661 400
6 520 083
7 417 932		 Netto finansposter		
5 616 606
						
9 349 954
13 585 082		 Ordinært resultat før skatt		
14 963 472
				 Skattekostnad
14
-833 570
						
9 349 954
13 585 082		 Årsresultat		
14 129 902
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2 005
86 990 518
5 486 473
4 761 563
2 300 230
99 538 784
12 729 156
23 972 481
27 069 909
200 000
878 607
25 760 124
3 000 000
93 610 277
5 928 507
1 927 127
112 178

-355 685
3 046 422
4 730 042
10 658 549
-786 062
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9 872 487

Balanse Konsern - 2006

		NAF med avdelinger 		
2 005
2 006 		

Note
Note
		

Konsern
2 006

				 EIENDELER 			
						
			
Utsatt skattefordel
14
567 190
			
Sum immaterielle eiendeler 		
567 190
						
				 Tomter 		
252 159
3 812 266
3 762 266 		 Bygninger 		
14 225 166
1 105 385
897 706 		 Kontorutstyr 		
955 007
4 917 651
4 659 972
5 Sum varige anleggsmidler
5
15 432 332
						
			
Finansielle anleggsmidler 			
12 724 371
12 687 134
8 Aksjer og andeler
8
12 687 134
300 000
300 000
8 Aksjer i Møllergata 3 			
14 699 142
16 194 997
3 Pensjonsmidler
3
16 194 997
6 674 687
3 437 828
7 Andre finansielle midler
7
4 295 007
9 000 000
9 000 000
7 Lån til Møllergata 3 			
43 398 200
41 619 959 		 Sum finansielle anleggsmidler 		
33 177 138
						
48 315 851
46 279 931 		 Sum anleggsmidler 		
49 176 660
						
			
Omløpsmidler 			
5 427 380
2 838 174 		 Kundefordringer 		
2 995 526
731 650
1 828 525 		 Andre fordringer 		
2 321 701
2 618 699
3 334 708 		 Fordringer Møllergata 3 			
8 777 729
8 001 407 		 Sum fordringer 		
5 317 227
						
96 524 562
113 393 620
13 Bankinnskudd og kontanter
13
125 651 776
						
105 302 291
121 395 027 		 Sum omløpsmidler 		
130 969 003
						
153 618 142
167 674 958 		 SUM EIENDELER 		
180 145 664
						
						
						

2 005

554 572
554 572

		NAF med avdelinger 		 Note
Note
Konsern
2 005
2 006 		
		
2 006
					
				 EGENKAPITAL 			
						
134 724 648
148 311 773
15 Annen egenkapital
15
157 705 861
134 724 648
148 311 773 		 Sum egenkapital 		
157 705 861

2 005

143 573 916
143 573 916

252 159
13 316 366
1 119 985
14 688 510
12 724 371
14 699 142
7 929 911
35 353 424
50 596 506
5 595 488
829 106
6 424 594
107 105 737
113 530 331
164 126 838

					
			
	GJELD 			
				 Avsetning for forpliktelser 			
5 153 812
4 922 660
3 Pensjonsforpliktelser
3
4 922 660
4 539 857
5 939 980 		 Andre avsetninger 		
5 939 980
9 693 669
10 862 640 		 Sum avsetning for forpliktelser 		
10 862 640
						
			
Øvrig langsiktig gjeld 		
1 366 719
						
9 693 669
10 862 640 		 Sum langsiktig gjeld 		
12 229 359
						
			
Kortsiktig gjeld 			
2 109 586
2 684 772 		 Leverandør gjeld 		
3 298 476
3 196 601
2 507 180 		 Annen kortsiktig gjeld 		
2 757 189
211 554 			 Gjeld Møllergata 3 			
- 			 Betalbar skatt 		
846 187
3 682 085
3 308 593 		 Skyldige offentlige avgifter 		
3 308 592
9 199 826
8 500 545 		 Sum kortsiktig gjeld 		
10 210 444
						
18 893 495
19 363 185 		 Sum gjeld 		
22 439 803
						
153 618 143
167 674 958 		 Sum gjeld og egenkapital 		
180 145 664

5 153 812
4 539 857
9 693 669
1 936 958
11 630 627
990 887
3 446 226
803 098
3 682 084
8 922 295
20 552 922
164 126 838

Oslo, 04. mai 2007

		
Erna C. Dynge
Helge M. Haukeland
Kirsti Mandal
		
Forbundsleder
Nestleder
organisasjonsleder			
					
		
Svein Johansen
Truls Strand Nilsen
Eva Jenssen
		
styremdlem
styremdlem
styremedlem 			
					
		
Jan Athammer
Tommy Nymo
Kjell Borglund
		
Styremedlem
styremedlem
styremedlem
		
		
Terje Mikkelsen
Karl S. Olsen		
		
styremedlem
styremedlem		
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Kontantstrømoppstilling - 2006

Noter til forbunds- og konsernregnskapet - 2006

		NAF med avdelinger				
2005
2 006				
				
9 349 954
13 585 082		
				
522 307
475 421		
				
355 685			
-3 046 422
1 661 400		
				
-6 981 934
-1 727 007		
				
-2 062 314
776 322		
-2 174 037
-699 281		
3 000 000
1 400 123		
860 399
-4 008		
-176 362
15 468 052		
				
						
						
				
-747 690
-211 691		
				
6 288 184
1 612 697		
5 540 494
1 401 006		

Konsern
2 006

2 005

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter			
Ordinært resultat		
14 963 472
10 658 549
Periodens betalte skatt		
-803 098
-943 805
Ordinære avskrivninger		
835 114
878 607
Gevinst ved salg aksjer			
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler			
355 685
Reversering tidligere nedskrivning
av finansielle anleggsmidler		
1 661 400
-3 046 422
Forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn-/utbetalinger		
-1 727 007
-6 981 934
Endringer fordringer		
1 107 367
-952 849
Endringer kortsiktig gjeld		
1 288 149
-3 462 550
Endriner i avsetninger		
1 400 123
3 000 000
Andre tidsavregninger		
-47 099
1 160 399
Netto kontantstrøm fra forbundets
operasjonelle aktiviteter		
18 678 421
665 680
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter			
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler		
-1 572 884
-1 579 002
Innbetaling ved salg av eiendom			
450 000
Endringer i andre finansielle anleggsmidler		
2 010 741
6 288 184
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet mv		
437 857
5 159 182

						
				 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter			
				 Nedbetalinger langsiktig gjeld		
-570 239
337259
				 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter mv
-570 239
337 259
						
5 364 132
16 869 058		 Netto endring i kontanter og bankbeholdninger		
18 546 039
6 162 121
91 160 430
96 524 562		 Beholdning av kontanter og likvider 01.01.06		
107 105 737
100 943 616
96 524 562
113 393 620		 Beholding av kontanter 31.12.2006		
125 651 776
107 105 737
						
96 524 562
113 393 620		 Faktisk beholdning årsregnskap PR 31.12.2006		
125 651 776
107 105 737

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 anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Kampfondet er ikke kostnadsført.
					
Fordringer					
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
					
Varige driftsmidler				
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid.
					
Kontingentinntekter				
Opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet.		
Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer
amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av
pensjonsforpliktelse 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 regnskapsmessige og skattemessige 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 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.
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Note 3 Pensjonskostnader							
							
Beregnet kostnad og noteopplysning knyttet til Den forsikringsdekkede ordningen, inklusive AFP
					
2006		
2005
Årets opptjente pensjonsrettigheter				
2 923 578		
2 071 279
Rentekostnader av opptjente pensjonsrettigheter
2 562 792		
2 659 031
Avkastning av pensjonsmidler				
3 609 731		
3 105 340
							
Pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift			
1 876 639		
1 624 970
							
Årets resultatføring av plan- og estimatavvik		
104 284		
174 157
Periodisert arbeidsgiveravgift				
279 310		
267 611
							
Pensjonskosntader				
2 260 233		
2 066 738
								
For DNEF er det foretatt kostnadsføring på kr. 505.000
					
SPB1		
Dnfp
Brutto pensjonsforpliktelser				
50 944 323		
4 794 447
Estimerte pensjonsmidler				
58 139 423		
Netto pensjonsforpliktelser				
-7 195 100		
4 794 447
Ikke resultatført estimatavvik				
16 194 997		
4 617 349
Balanseført verdi av pensjonsforpliktelser			
16 194 997		
305 311
Antatt AFP-uttak				
50,00%		
50,00%
							
Økonomiske forutsetninger:						
Diskonteringsrente				
5,50%		
5,50%
Forventet lønnsregulering				
3,30%		
3,30%
Årlig G-regulering				
3,00%		
3,00%
Årlig pensjonsregulering				
3,00%		
3,00%
Arbeidsgiveravgift				
14,10%		
14,10%
							
Forbundetspensjon - og forsikringsordninger tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP).			
NOTE 4 Lønnskostnader, antall, ansatte, godtgjørelse				
				
NAF med avdelinger				 Konsern
2 005
2 006				
2 006
2 005
24 054 216
25 964 833		 Lønninger,feriepenger NAF		
2 108 216
2 765 598		 Pensjonskostnader		
-1 014 065
-1 182 631		 Refunderte sykepenger		
1 921 542
2 057 466		 Tapt arbeidsfortjeneste styrer/møter		
27 069 909
29 605 266		 Sum lønnskostnader		
				
				Godtgjørelse forbundsleder	
585 000		 Lønn/honorar		
566 625
17 590
21 090		 Andre godtgjørelser		
65 342
74 938		 Pensjonsordning		
649 557
681 028		 Sum		
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25 964 833
2 765 598
-1 182 631
2 057 466
29 605 266

24 054 216
2 108 216
-1 014 065
1 921 542
27 069 909

591 947
21 090
74 938
681 028

566 625
17 590
65 342
649 557

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND - 2006

				Godtgjørelse til revisor (inkl.mva.)
181 163
96 255		 Revisjon Ernst&Young		
124 625
110 775		 Andre konsulenttjenester(Lo revisjon)		
305 788
207 030		 Sum		
				
639 231
301 710		 Lån til ansatte/tilitvalgte		
				
67
68		 Antall årsverk		
De valgte i forbundsledelsen får 3 månederslønn ved avgang.				
Hver Forbundsstyret medlem får styrehonorar kr. 7200 pr. år.				

113 255
136 775
250 030

198 663
151 145
349 808

301 710

639 231

68

67

NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER NAF MED AVDELINGER				
		

’

Leiligheter/

EDB

EDB

			

Bygg

utstyr

program

EDB	Programer
program

under utvikl.

Kontormaskiner

SUM

Anskaffelseskost 01.01.06		 3 812 266
594 735
99 666
894 969		
574 415 5 976 051
Anskaffelse av nytt utstyr 2006			
49 691			
162 000		
211 691
Akkumulert avskrivning		
-50 000 -450 369
-99 666
-353 819		 -574 415 -1 528 269
Balanseført verdi 31.12.06		 3 762 266
194 057
0
541 150
162 000
0 4 659 473
								
Årets avskrivning		
50 000
109 994
33 222
180 384		
101 821
475 421
Økonomisk levetid			
5 år
3
5 år		
5 år
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Lineær		
Lineær
475 421
							
NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER NAF KONSERN		
		Tomt

Leiligheter/

EDB

EDB

			

Bygg

utstyr

program

EDB	Programer
program

under utvikl.

Kontormaskiner

Anskaffelseskost 01.01.06
252 159 19 738 827 2 119 771
99 666
894 969		
574 415
Anskaffelse av nytt utstyr 2006		 1 300 000
110 884			
162 000		
Avgang i året								
Akkumulert avskrivning		 -6 813 661 -1 978 798
-99 666
-353 819		 -574 415
Balanseført verdi 31.12.06
252 159 14 225 166
251 857
0
541 150
162 000
0
								
Årets avskrivning
0
391 200
128 487
33 222
180 384		
101 821
Økonomisk levetid			
5år
3
5 år		
5 år
Avskrivningsplan			
Lineær
Lineær
Lineær		
Lineær
Note 6 Sammenslåtte poster				
NAF med avdelinger			
2 005
2 006				
2 830 000
2 582 000		 Fagbladet		
6 822 566
7 099 441		 Reisekostnader		
700 999
989 201		 Agitasjon 		
533 241
658 933		 Drift av RVO		
2 077 267
3 028 180		 Kurs og tilskudd kurs		
-1 092 879
-1 774 146		 Refusjon OU midler		
11 352 908
11 876 329		 Kontorhold IT-kostn. Trykking		
696 123
1 720 446		 Bevilgninger og andre medlemsrelaterte kostnader
125 000
103 000		 Utdanningsstipend til medlemmer		
408 272
484 145		 Klubbkostnader		
		
40 000		 Avskrivning av gjeld til Renutvikling		
24 453 497
26 807 529		 Sum andre driftskostnader		
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SUM

23 679 807
1 572 884
0
-9 820 359
15 432 332
835 114

Konsernet
2 006
2 582 000
7 099 441
989 201
658 933
3 028 180
-1 774 146
12 871 465
1 720 446
103 000
484 145
40 000
27 802 665

2 005
2 830 000
6 822 566
700 999
533 241
2 077 267
-1 092 879
12 659 535
696 123
125 000
408 272
0
25 760 124
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Note 7 Andre finansielle midler				
NAF med avdelinger			
2 005
2 006				
2 000 000
2 000 000		
VÅR BANK ASA 99/09		
2 000 000
2 838 750
0		 Sparebanken 1 00/15		
358 180
358 180		 Ansvarlig lånekapital evig varende		
298 526
277 938		 Kongresssentret		
40 000
0		 Ren Utvikling		
639 231
301 710		 Lån til ansatte/tilitsvalgte		
				 Obligasjoner i Skagen hotel		
				 Obligasjoner i Folkets Hus		
				 Andeler i OBOS		
500 000
500 000		 Lån til Folkets Hus Trondheim		
6 674 687
3 437 828		 SUM		
				
Lån internt i konsernet				
9 000 000
9 000 000		 Møllergata 3		

Konsernet
2 006
2 005
2 000 000
0
2 838 750
358 180
358 180
277 938
298 526
0
40 000
301 710
639 231
465 149
863 194
391 030
391 030
1 000
1 000
500 000
500 000
4 295 007
7 929 911

Note 8 Aksjer og andeler					
2 005
2 006			
2 006
2 005
Ank.kost
7 199 400
8 860 800		 SPB -gruppen1 aksjer 2769
8 860 800
7 199 400
9 970 919
2 083 400
2 083 400		 Fagb. Inv.selskap 2083400 aksjer
2 083 400
2 083 400
2 083 400
45 401
45 401		 Andeler i kongressentret
45 401
45 401
45 401
15 000
15 000		 Statsansatteshus
15 000
15 000
15 000
4 000
4 000		 Pax forlag
4 000
4 000
4 000
100 126
42 676		 Aksjer avd01
42 676
100 126
42 676
17 000
17 000		 Aksjer avd 02
17 000
17 000
17 000
962 954
7		 Div aksjer avd 05
7
962 954
7
35 157
0		 Aksjefond avd 4
0
35 157
136 318
0		 Aksjer avd 04
0
136 318
30 000
30 000		 Aksjer i Folkets Hus Molde
30 000
30 000
30 000
40 200
40 200		 Andeler i Sunndalsøra
40 200
40 200
40 200
295 150
295 150		 Aksjer i Folkets Hus Bergen
295 150
295 150
295 150
1 250 000
1 250 000		 Aksjefond Trondheim
1 250 000
1 250 000
1 250 000
3 500
3 500		 Pengemarkedsfond Trondheim
3 500
3 500
3 500
506 765
0		 Verdipapirfond terra forvaltning
0
506 765
506 767
12 724 371
12 687 134		 Sum
12 687 134
12 724 371
14 304 020
300 000
300 000		 M3 AS			
300 000
300 000		 sum			
13 024 371
12 987 134		 Total for note 8		
12 724 371
14 304 020
					
Revsersering sparebank1 aksjer.					
Som følge av verdiutviklingen i Sparebank1 gruppen ASA er tidligere års nedskrivning reversert til antatt markedsverdi pr. 31.12.06		
		
NOTE 9-KONTINGENT - TIDSAVGRENSNING					
Det er tatt hensyn til mulige tap.Opptjent og ikke motatt kontingent pr.31.12.06 er på kr. 2.846.920					
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Note 10 Driftstilskuddet til RVO fra fondet				
				
NAF med avdelinger			
Konsernet
2 005
2 006				
2 006
2 005
8 406 747
8 429 098		 Driftstilskudd til RVO		
8 429 098
8 406 747
97 500
97 500		 Driftstilskudd til RVO samlinger		
97 500
97 500
325 000
325 000		 Driftstilskudd til kjøp av utstyr		
325 000
325 000
8 829 247
8 851 598		 Sum		
8 851 598
8 829 247
				
				
Note 11 Bevilgninger				
NAF med avdelinger			
Konsernet
2 005
2 006				
2 006
2 005
260 000
260 000		 Landsmøtebevilgninger		
260 000
260 000
549 420
880 225		 Øvrige bevilgninger		
880 225
549 420
809 420
1 140 225		 Sum		
1 140 225
809 420
				
						
Note 12 Kontingenter				
NAF med avdelinger			
Konsernet
2 005
2 006				
2 006
2 005
11 902 739
12 436 735		 Kontingent til LO		
12 436 735
11 902 739
80 929
64 847		 Kontingent til LO-stat		
64 847
80 929
745 488
700 394		 Kontingent til øvrige organisasjoner		
700 394
745 488
12 729 156
13 201 976		 Sum		
13 201 976
12 729 156
				
						
Note 13 Kontanter og bankinnskudd				
Konsernet
NAF med avdelinger			
2 005
2 006				
2 006
2 005
93 959 899
112 519 303		 Bank/kontanter		
124 777 459
104 482 169
2 564 663
874 317		 Skattekonto(bundne midler)		
874 317
2 564 663
96 524 562
113 393 620		 Sum		
125 651 776
107 046 832
Note 14 Skatt				
Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag
						
2 006
Konsernresultat før skatt					
14 963 472
Resultat i ikke skattepliktig virksomhet				
11 985 081
Resultat i skattepliktig virksomhet					
2 978 391
Permanente forskjeller: ,+/- permanente forskjeller 		
-1 361
Midlertidige forskjeller ,+/-Årets endring i midlertidige forskjeller		
45 066
Sum skattegrunnlag					
3 022 096
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28%		
846 187
Sum						
846 187
Sum betalbar skatt i balansen					
846 187
,+/- Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel			
-12 618
,+/- For lite(for mye avsatt selskapsskatt tidligere år 		
1
Sum skattekostnad i resultatregnskapet				
833 570
				
					
Note 15 Egenkapital				
Konsernet
NAF med avdelinger			
2 005
2 006				
2 006
2 005
134 724 648		 Egenkapital 01.01		
143 573 916
133 807 435
125 480 700
-106 006			 Tilført			
-106 006
		
2 043		 Anvendt		
2 043
9 349 954
13 585 082		 Årets resultat		
14 129 902
9 872 487
134 724 648
148 311 773		 Egenkapital 31.12		
157 705 861
143 573 916
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Revisjonsberetning - 2005
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Kontrollkomiteens beretning - 2005

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND - 2006

FAGLIG - POLITISK BERETNING OG REGNSKAP

39

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND - 2006

Avd. 2 Oslo/Akershus
Postboks 8842 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse:Henrik Ibsensgt. 9
Tlf. 23 06 17 70
avd2@arb-mand.no
Fax 23 06 17 71
http://www.norskarbeidsmand-avd2.no/

«På Svalbard
har alltid NAF
stått sterkt».

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
Svalbardgata 26, 8610 Grubhei
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
Servicekontor Agder

Tlf. 51 50 02 39
Fax 51 50 02 42
Tlf. 38 09 24 70

Avd. 8 Midt-Norge
Folkets Hus, 7011 Trondheim
avd8@arb-mand.no

Tlf. 74 13 56 00
Fax 73 87 94 91

Avd. 9 Nord
Postboks 1060, 9503 Alta
avd9@arb-mand.no

Tlf. 78 43 67 01
Fax 78 44 50 15

Avd. 142Longyearbyen Arbeiderforening
Tlf. 79 02 11 14
Postboks 408, 9171 Longyearbyen
laf142@online.no
Fax 79 02 13 09
http://home.online.no/~laf142/
Avd. 111Løkken 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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Mediehuset GAN, Oslo

Avd. 1 	Øst
Postboks 118, 3191 Horten
Tlf. 33 03 05 15
avd1@arb-mand.no
Fax 33 03 05 14
http://www.arbeidsmandsforbundet-avd1.no/

