
Norsk Arbeidsmandsforbund

Faglig – politisk
beretning (og regnskap)2010



2 ÅRSBERETNING 2009

Forord 3
Forbundets organer  5
Forbundets representasjon  
i styrer råd og utvalg 8
Forbunds- og landsstyremøte 12
Rundskriv 12
Hurtiginfo 13
Arbeidsmanden 14
Informasjonsvirksomheten   15
Egen organisasjon  16
Medlemsutv. og verving 17
Kursvirksomheten 19
Høringer 20
Ungdomsutvalget   21
Arbeidsmiljøutvalget  22
Forsikringskomiteen  23
Forbundets samferdselskomite  24
Norsk Arbeidsmandsforbunds  
(NAFs) utdanningsfond 25
LOs utdanningsfond 26
Bergindustrien inkludert Svalbard 27
Svalbard  28
Asfalt og Veivedlikehold 28
Private anlegg  30
Kraftlinjefirmaer 30
Parkering  31
Tunnel-, bom og bruselskap 31
Maskin 31
Vakt  32
Service- og vedlikehold,  
vaktmesteravtalen m.m. 33
Renhold  33
Fritids- og aktivitetsavtalene  34
Skianlegg 34
Statlig sektor 35
Forbundets diplom 38

ÅRSOPPGJØR
Årsberetning 39
Resultatregnskap NAF 41
Balanse forbundet 42
Resultatregnskap konsernet 43
Balanse konsernet 44
Kontantstrømoppstilling 46
Noter 48

Innhold



NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 3

Årets lønnsoppgjør var et forbundsvist hovedop-
pgjør som ble viktig for mange av våre medlems-
grupper. Det var grunnleggende for vårt forbund 
å sikre våre medlemmer en anstendig lønn og best 
mulig arbeidsvilkår. Vi måtte til mekling i flere op-
pgjør og på renhold og vakt måtte vi ut i landsom-
fattende streiker som var krevende, men helt nød-
vendig slik jeg ser det. Arbeidsgiversiden gikk så 
langt at de til og med krevde reduksjoner i garan-
tibestemmelsene til de lavest lønnede yrkesgrup-
pene. Det var svært provoserende for meg å sitte 
og høre på at motparten krevde svekkelser av de 
bestående avtalene for mange av våre medlemmer. 

Landsomfattende streiker innenfor renhold og 
vakt ble et faktum og vi sto på barrikadene for våre 
medlemmers rettmessige krav. Takket være en 
iherdig innsats fra medlemmer og tillitsvalgte og 
hele forbundet for øvrig, viste vi for en hel verden at 
vi hadde styrke til å gjennomføre effektive streiker 
som ikke hadde vært i streik på lang tid. Arbeids-
giversiden måtte bøye av og vi fikk resultater som 
jeg er helt sikker på at vi ikke hadde oppnådd uten 
konflikt. Samtidig fikk vi med oss erfaringer både 
på godt og vondt både når det gjaldt oppslutning i 
opinionen og praktisering av streikebryteri. Disse 
erfaringene får vi ta med oss videre til neste gang 
vi må ut på barrikadene for våre medlemmers ret-
tigheter. Oppsummert mener jeg vi fikk til et bra 

hovedoppgjør med økt kjøpekraft 
og lavlønnsprofil for våre bran-
sjeområder i 2010.

Jeg vil også nevne streiken 
for tariffavtale ved Åsmund Pet-
tersen og sønn. Det står stor 
respekt av våre medlemmers 
kamp i mange uker for retten til 
tariffavtale på denne bedriften. 
Det er helt utrolig at vi i år 2010 
må gå til arbeidskamp for så 
grunnleggende rettigheter, men 
dessverre så er det slik.  At man 
til slutt valgte å avslutte streiken, 
uten resultat, betyr på ingen 
måte at kampen for retten til tar-
iffavtale er tapt for framtida. Den 
kampen skal vi vinne uansett.

Forbundet deltok aktivt i syke-
fraværsdebatten og vi fikk på plass 
avtalen om inkluderende arbeidsliv 
(IA-avtalen) etter mye debatt om 
arbeidsfolks bruk av sykefraværs-
ordningene. Vi har sett en utvikling i 
anbudspolitikken som har bidratt til et 
tøffere arbeidsliv, hvor kravene til økt 
effektivitet og korte frister har bidratt til 
et mer risikoutsatt arbeidsmiljø og dår-

2010 var på flere områder et historisk merkeår for Norsk Ar-

beidsmandsforbund. Både lønnsoppgjøret og flere streiker 

satte sitt historiske preg på året 2010. Samtidig har året 

vært preget av mange viktige politiske og organisatoriske 

saker som forbundet har jobbet løpende med.

Lederen har ordet

➜
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ligere helse blant våre medlemsgrupper. Det er 
heller ikke blitt økt rom for hadikappede å komme 
inn i arbeidslivet, som innebærer at en viktig res-
surgruppe i det norske arbeidslivet langt på vei 
blir stående utenfor. Det er derfor viktig at bedrif-
tene og arbeidsgivesiden tar ansvar og iverksetter 
tiltak som bidrar til å redusere disse uheldige ef-
fektene. Det er også viktig med økt informasjon og 
opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, noe jeg 
håper at IA-avtalen vil bidra med framover.

I tilknytning til Regjeringens framlegg til stats-
budsjett for 2011 i oktober, så vi igjen hvor viktig 
vårt arbeid er med politisk påvirkning og argu-
mentering i de sakene vi er opptatt av. I budsjett-
framlegget fant vi igjen flere konkrete tiltak rettet 
direkte mot våre bransjer. Ytterligere midler til 
etablering av regionale verneombud (RVO) for 
renhold, bransjeprogram, innføring av id-kort 
og registreringsordning for renhold er en viktig 
oppfølging av våre krav gjennom flere år. Også 
økningene på samferdselsområdet gjennom op-
pfølgingen av Nasjonal transportplan var bra. 
Dette understreker at vi har en regjering som job-
ber med oss og ikke mot oss i mange viktige poli-
tiske saker.

Et annet viktig område forbundet har markert 
seg på er den internasjonale kampen for faglige 
rettigheter. Vi har bl.a.oppfordret norske myn-
digheter til å bidra til å styrke og forsvare de fa-
glige rettigheter i land der overgrep foretas og at 
norske myndigheter avstår fra å investere i sels-
kaper og land der overgrep foretas. Et godt eks-
empel på dette har vært støtten til det Mexicanske 
gruvearbeiderforbundet, som også medførte at 
norske myndigheter har innført en praksis hvor 
faglige rettigheter skal tas inn i handelsavtalene 
med ulike land. Også det nordiske samarbeidet er 

viktig og forbundet innehar for første gang i his-
torien ledervervet i SUN. Dette betyr at vi har in-
nflytelse på de nordiske lands politikk både i nor-
den og i EU-området. Dette viser at forbundets 
internasjonale engasjement nytter i praksis.

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

Det har vært en tilfredsstillende medlemstil-
gang i løpet av året. Ikke minst bidro synliggjørin-
gen av forbundet under streikene at vi fikk mye 
oppmerksomhet, noe som også bidro til en økt 
tilgang av medlemmer til forbundet.

Medlemsrekruttering er også et resultat av at 
vi har mange dyktige medarbeidere og ververe 
over hele landet som gjør en flott jobb for forbun-
det. God medlemsoppslutning er avgjørende for 
at forbundet er synlig i samfunnsdebatten og at 
man kan ha et høyt aktivitetsnivå. På denne måten 
oppnår vi innflytelse i de sakene som er viktig for 
forbundet. 

Året har vært preget av godt samhold, og for-
bundet har markert seg godt i mange viktige saker 
som har berørt våre medlemmer. Jeg er glad for at 
vi har kunnet stå samlet bak de krav vi har frem-
met, og at vi har vunnet fram i mange saker. Jeg 
vil takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte for 
godt utført arbeid gjennom året. Videre takker jeg 
medlemmer, klubber, avdelingene, forbundsstyret 
og landsstyret for godt samarbeid i 2010.

Hilsen Erna Hagensen
forbundsleder
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AdmiNiStRASJONeN 
erna Hagensen, forbundsleder
Helge Haukeland, nestleder
Kirsti mandal, organisasjonsleder
Svein Johansen, forbundssekretær
Lise myrvold, forbundssekretær
trond Karlsen, forbundssekretær
thorbjørn Jungård, forbundssekretær
Ulf-terje N. eliassen, ungdomssekretær 
Oddbjørn Nilsen, faglig sekretær
trond erik thorvaldsen informasjonssekretær 
Ghulam Abbas, økonomisjef
Johnny myrvold, organisasjonssekretær
Johan Valderhaug, it-ansvarlig

FORbUNdSStyRet 
erna Hagensen
Helge Haukeland
Kirsti mandal
Svein Roger Johansen
Kjell borglund, innlandet (maskin)
Jens-Petter Hermansen, Oslo/Akershus (private 
anlegg)
tommy Nymo, Nordland (bergindustrien)
eva Jenssen, midt-Norge (renhold)
terje mikkelsen, Sør-Vest (vakt)
Karl S. Olsen, møre og Romsdal (kyst)
toril torsvik, Vest (renhold) 
Hilde Støen Kvam, ansattes representant (til 
15.09)
eva myrnes, ansattes representant (fra 16.11)

Vararepresentanter 
Lise myrvold
trond Karlsen
Oddbjørn Fagerholt, Øst (maskin) 
terje tyriberget, innlandet (private anlegg) 
Johnny Gotteberg, Vest (bergindustrien)
Helga Perander, Nord (renhold) 
thor Sannæss, Oslo/Akershus (vakt)
Jan morten Langolf, midt-Norge (NVe)
irene Skuggen Olsen, møre og Romsdal (renhold)
mette irene Øien, ansattes representant (til 15.09)
elizabeth tufta Schive, ansattes representant (fra 
16.11)

LANdSStyRet 
Sissel tønnesen, Sør-Vest (renhold)
Said Hassen Hamed, Vest (renhold) 

britt Rogn, Øst (renhold) 
thorbjørn mortensen, Nord (veg) (til 10.06)
ellen marie Store Olsen, Nord (veg) (fra 10.06)
thordis breivik, Øst (asfalt) 
Rolf erling madsen, Oslo/Akershus (asfalt)
Paal Framnes, Nordland (private anlegg) 
Ulf terje eliassen, Nord, (vakt) (til 10.06)
Ole morten Karlsen, Oslo/Akershus (vakt) (fra 
10.06)
Karl m. Appelkvist, Nordland (bergverk) 
Janita blomvik, møre og Romsdal (vakt)
inge Ramsdal, Sør-Vest (private anlegg) 
Asbjørn Fritzen, Nordland (private anlegg)

Vararepresentanter 
Anne Karin Johannesen, Sør-Vest (renhold)
may Helen Østvik, midt-Norge (renhold) 
maria Khan, Oslo/Akershus (renhold) 
ellen marie Store Olsen, Nord (veg) (til 10.06)
Lisbeth Sigrun Pedersen, Nord (maskin)  
(fra 10.06)
Jan eriksen, Øst (private anlegg) 
Christian Finsrud. innlandet (asfalt) 
Svein Arne Nordvik, Vest (private anlegg) 
Ole morten Karlsen, Oslo/Akershus (vakt) 
(til 10.06)
Anna Ragnhild Skogen, Nord (vakt) (fra 10.06)
elin Andrea Antonsen brurok, midt-Norge (vakt)
Steinar Førde Olsen, Nord (maskin) 
Ketil Fiskum, midt-Norge (asfalt) 
Roger eikeset, møre og Romsdal (bergverk) 
bjørn Halfdan martinsen, Longyearbyen 
(bergverk) (til 10.06)
Odd egil Hofstad, Longyearbyen (bergverk)  
(fra 10.06)
 

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

Vararepresentanter 
Kjell Arne Kolden, Øst (private anlegg) (til 10.06)
Oddvar Rønneberg, Øst (bergverk) (fra 10.06)
Svein engelstad, Oslo/Akershus (vakt)

SeNtRALt UNGdOmSUtVALG 
Ulf-terje N. eliassen, leder 

Forbundets organer
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Anders Hamre Sveen, Oslo/Akershus (parkering) 
til (24.03)
elin Andrea brurok, midt-Norge (vakt)
Ante Nylund, innlandet (maskin) 
trine berg, Nordland (renhold) 
June Karlsen, Vest (vakt) 
Aleksander Løkke-Sørensen (fritid/opplevelse) 
(fra 24.03)

Vararepresentanter 
marius Rognmo, Nord (renhold) 
Oddvin b. Gagnat, møre og Romsdal (bergverk) 
michael Knardrup-Larsen, Vest (vakt)
martin berg enoksen, Sør-Vest (vakt)
merethe Olsen, (Sandbekk Grubearbeider-
forening)

FORbUNdetS  
SAmFeRdSeLSKOmitè 

Helge Haukeland, leder
Rune dale, Oslo/Akershus (private anlegg) (til 
22.03)
marte martinussen, midt-Norge (veg)
Jens-Petter Hermansen, Oslo/Akershus (private 
anlegg)
Frode Aalerud, innlandet (private anlegg)
Rolf madsen, Oslo/Akershus (asfalt)  
inge Ramsdal,  Sør-Vest (private anlegg) 
Karl S. Olsen, møre og Romsdal (kystverket)
Geir Gravdal, Oslo/Akershus (private anlegg) (til 
03.11)
berner midthjell, vest (private anlegg) (fra 03.11)
Paal Framnes, Nordland (private anlegg) 
Per Åsmund Knutsen, Oslo/Akershus (maskin) 

Vararepresentanter 
Per bystrøm, Oslo/Akershus (private anlegg) 
torben Olsen, Oslo/Akershus (maskin)
Geir blixgård, Nord (private anlegg)
tormod iddeland, Sør-Vest (kyst)
berner midthjell, Vest (private anlegg) (til 03.11)
Steinar Rindølen, Oslo/Akershus (private anlegg) 
(fra 03.11)
Vidar Graven, innlandet (maskin)

berner midthjell, Vest (private anlegg)
Vidar Graven, innlandet (maskin)

FORbUNdetS  
FORSiKRiNGSKOmité 

thorbjørn Jungård, leder
Kjell Sagstad, Vest (distriktssekretær)
eirik Næss, Oslo/Akershus (distriktssekretær) 
monrad Sletteng, Nordland (distriktssekretær)
britt Rogn, Øst (renhold)
Hilde Støen Kvam, innlandet (kontorsekretær)

Vararepresentanter 
toril torsvik, Vest (renhold)

bRANSJeRÅd ReNHOLd 
Lise myrvold, leder
Galina Lampolskaja, Oslo/Akershus
thorunn Nerby, Oslo/Akershus 
Rachid Nawaz, Oslo/Akershus
irene S. Olsen, møre og Romsdal
Rolf Larsen, innlandet 
ellen Vesterheim, Oslo/Akershus 
marie Holmstrøm, Oslo/Akershus
eva Jenssen, midt-Norge
Sissel Storvik, Nordland 
Anne-Karin Johannessen, Sør-Vest

Vararepresentanter 
thorunn Nerby, Oslo/Akershus (til 19.01)
ellen Vesterheim, Oslo/Akershus (til 27.08)
marie Holmstrøm, Oslo/Akershus (til 27.08)
Sissel Storvik, Nordland (til 01.10)
maria Kahn, Oslo/Akershus
berit Hovden, Vest
Wenche Ottesen, midt-Norge
malen Giæver, Nord
Fatima demic, Sør-Vest

bRANSJeRÅd VAKt 

trond Karlsen, leder
Ole morten Karlsen, Oslo/Akershus
thor Sannæss, Oslo/Akershus



NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 7

Rune Hansen, Vest
Svein engelstad, Oslo/Akershus
Knut Johnsen, midt-Norge
Geir merkesdal, Vest
terje mikkelsen, Sør-Vest
Janita blomvik, møre og Romsdal
elsa thingelstad, Øst 

Vararepresentanter 
torgrim Oppland, 
Christian Heinecke
Hilde thue, Vest
Liv brannan, møre og Romsdal
Gunelie Sund, Nordland
martin berg enoksen, Sør-Vest
bjørn marius Kiran, midt-Norge

bRANSJeRÅd beRGiNdUStRieN

thorbjørn Jungård, leder
Steinar evensen, innlandet
Karl m. Appelkvist, Nordland  
Arve Hammerøy, møre og Romsdal
Jan Ove Jørmeland, Sør-Vest
Svein Jarl Liestøl, Sandbekk
Odd egil Hofstad, Longyerbyen Arbeiderforening

Vararepresentanter
Oddvar Rønneberg, Øst 
Petter bye, midt-Norge
Roger eikeset, møre og Romsdal
Arve Larsen, Sør-Vest 
Kjell magnus Skogly, Øst
John thue, Oslo/Akershus
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LANdSORGANiSASJONeN 
i  NORGe

Sekretariatet 
erna Hagensen

RePReSeNtANtSKAP i  LO 
Helge Haukeland, forbundet
Kjell borglund, innlandet (maskin)
Liv brannan, møre og Romsdal (vakt) 
tor Sannæss, Oslo/Akershus (vakt)
eva Jenssen, midt-Norge (renhold)

Vararepresentanter 
tommy Nymo, Nordland (bergindustrien)
børge Kristoffersen, Nord (maskin)
Pål Sture Nilsen, Oslo/Akershus (vakt)
toril torsvik, Vest (renhold) 

LOs organisasjonskomité
Kirsti mandal

Vararepresentant
erna Hagensen

LOs næringspolitiske utvalg
erna Hagensen

Vararepresentant
Helge Haukeland

LOs Samferdselsutvalg
Helge Haukeland, leder
trond erik thorvaldsen

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg
Kirsti mandal

Vararepresentant
Oddbjørn Nilsen

LOs Familie- og Likestillingsutvalg
thorbjørn Jungård

Vararepresentant
Kirsti mandal

LOs Nordområdeutvalg
thorbjørn Jungård

LOs Ungdomsutvalg
Ulf-terje N. eliassen 

LOs Utdanningsfond
erna Hagensen

LOs forum for etnisk likestilling
Lise myrvold

Vararepresentant
Oddbjørn Nilsen

Tildelingsutvalget for LOs  
utdanningsstipend

Oddbjørn Nilsen

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

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

LO StAt

Styret
Oddbjørn Nilsen
Helge Haukeland, vararepresentant

LO StAt RePReSeNtANtSKAP 

Helge Haukeland, forbundet
may Hilde Pedersen, Nord (kyst)

Vararepresentanter 
Kirsti mandal, forbundet
tormod H. iddeland, Sør-Vest (kyst)

LO Stats studieråd 
Oddbjørn Nilsen

Forbundets representasjon 
i styrer, råd og utvalg
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iNteRNASJONALe ORGANiSA-
SJONeR

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

eksekutivkomiteen, vararepresentant: 
erna Hagensen

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

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

Service- og tjenestebransjens Union i 
Norden:

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

FAGOPPLæRiNG

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

Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Lise myrvold 

Faglig råd for Service og samferdselsfag:
erna Hagensen
Vararepresentant:
trond Karlsen

diVeRSe 

Møllergt. 3 A/S, styret 
erna Hagensen
Helge Haukeland 
Kirsti mandal

Vararepresentant:
Svein Johansen

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

LO Media, styret:
erna Hagensen

Vararepresentant:
Kirsti mandal 

Folkeferie, styret: 
Vararepresentant:
Kirsti mandal 

AOF, styret: 
Vararepresentant:
Kirsti mandal

Sparebank 1, livsforsikring:
Vararepresentant til styret:
erna Hagensen

Bank og Forsikringskomiteen (LO):
thorbjørn Jungård

Fellesutvalget for LO favørprodukter:
thorbjørn Jungård

AAF, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiver-
forening, styret

Kirsti mandal

Fondsstyret for de regionale verneombud: 
Helge Haukeland 
Vararepresentant:  
erna Hagensen

Ren Utvikling
Lise myrvold
Svein Johansen

Godkjenningsnemnda
Lise myrvold
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Sikker vakt:
trond Karlsen 

Vekterskolen:
trond Karlsen
thor Sannæss
Ole morten Karlsen

Norsk Fjellsprengningsmuseum, styret:
Oddbjørn Nilsen 
Vararepresentant: 
Svein Johansen (til 18.06)
Helge Haukeland (fra 18.06)

Rådet for fjellsprengning
Oddbjørn Nilsen
Vararepresentant:
Helge Haukeland

Styret for veimuseets venner
Oddbjørn Nilsen

LOs hovedstyre for AKAN:
trond Karlsen

Arbeidsmiljøsenterets representantskap
trond Karlsen
Vararepresentant
Lise myrvold
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RePReSeNtASJON – iNNeN-
LANdSKe OG UteNLANdSKe 
KONGReSSeR OG LANdSmØteR

Utenlandske:

Svenske byggnadsarbetareförbunds 15. ordinære 
kongress, Folkets Hus, 3. – 6. juni – trond Karlsen.

Fagligt  Fælles Forbunds 2. ordinære kongress, 
Aalborg Kongress & Kultur Center, 11. – 16. sep-
tember – Helge Haukeland

UNi Global Unions værdenskongress, Nagasaki, 
Japan, 9. – 12. november – Lise myrvold, eva 
Jenssen, trond Karlsen og terje mikkelsen.

Servicefäcket PAms kongress, Helsingfors mäss-
centrum, mässplatsen 1, Helsingfors, 15. – 17. 
november – Lise myrvold.

Innenlandske: 
Norsk tjenestemannslags 17. ordinære 
landsmøte, Oslo kongressenter Folkets Hus, 1. – 5. 
november – Svein Johansen.

industri energis første ordinære landsmøte, Oslo 
Kongressenter, Folkets Hus, 11. – 14. oktober – 
erna Hagensen.

FORbUNdS- OG LANdSStyRe-
mØteR 

det er avholdt 7 forbundsstyremøter og 1 lands-
styremøte. 
Forbundsstyret har behandlet i alt 189 saker, 
herav 122 referatsaker og 65 behandlingssaker.

Landsstyremøtet 10. juni, Oslo, behandlet 
følgende saker:

1. Åpning med navneopprop,
2. Fagligpolitisk beretning 2009
3. Årsberetning og resultatsregnskap 2009
4. den Politiske situasjon foran kommune- og 
Fylkestingsvalget
5. tariffoppgjøret
6. Landsmøteforberedelser
7.Utredning om samarbeid og eventuell sam-
menslåing av Norsk   
   transporarbeiderforbund, Norsk Post- og kom-
munikasjonsforbund og Norsk
   Arbeidsmandsforbund.
8. Suppleringsvalg
9. Avslutning

«NAFs medlemmer er 
forsikret med kollektiv 
hjemforsikring»
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RUNdSKRiV 

Nr. Dato Innhold
1  01.03  Landsmøte 2011 – Forberedelser og frister
2  08.03  bi-medlemskap og reserverte Kollektiv hjem – Refusjon
3  07.05  LOs sommerpatrulje 2010
4  12.08  tillitsvalgtpin
5  09.09  Landsmøtet 2011 - Vedtekskomiteen
6  10.09  Landsmøte 2011 – Handlingsprogrammet
7  17.09  Forslag til Hovedtema/Slagord – Landsmøte 2011
8  28.10  Økonomisk støtte fra LO til kulturtiltak i 2011



NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 13

tARiFFiNFO 

01-2010   Streik i byggfagene!
02-2010  indeksregulert streikestønad for 2010
03-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for bergindustrien 
04-2010  brudd i forhandlinger om overenskomst for Renholdsbedrifter
05-2010  Om bruddet i forhandlingene - Renholdsbedrifter
06-2010  Fastsatt tidspunkt for mekling - Renholdsbedrifter
07-2010  brudd i forhandlingene om Vekteroverenskomsten
08-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Private Anlegg
09-2010  Fastsatt tidspunkt for mekling - Vekteroverenskomsten
10-2010  Hovedmomenter i overenskomst for Fritids og aktivitetsavtalen 
11-2010  Hovedmomenter i overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold
12-2010  Hovedmomenter i overenskomst for Parkeringsselskaper
13-2010  Hovedmomenter i overenskomst for tunnel-, bom- og bruselskaper
14-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Kraftlinjefirmaene
15-2010  brudd i forhandlingene om service og vedlikeholdsoverenskomsten
16-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Hustadmarmor
17-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for maskinentreprenører
18-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Skianlegg
19-2010  Streik for renholdsbedrifter
20-2010  dispensasjonsøknader – Renholdsbedrifter
21-2010  Uravstemningsresultat – bergindustrien
22-2010  Uravstemningsresultat – Asfaltarbeid og Veivedlikehold
23-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Renholdsbedrifter
24-2010   Uravstemningsresultater – Kraftlinjefirmaene, tunnel-, bom- og bruselskaper, Fritids- 

og aktivitetsavtalen
25-2010  Varsel om plassfratredelse – Vekteroverenskomsten  
26-2010  Ny dato for plassfratredelse – Vekteroverenskomsten  
27-2010  intern kontaktinformasjon ved eventuell konflikt på vekterområdet 12. juni
28-2010  Streik i vaktbransjen
29-2010  Vekterstreiken  -  Streikerapport og  informasjon 
30-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for vaktselskaper
31-2010  Hovedmomenter i forslag til overenskomst for Service og Vedlikehold
32-2010  Uravstemningsresultater – Renholdsbedrifter, maskinentreprenører, Skianlegg
33-2010   Uravstemningsresultater – Renhold–SAmFO, Vaktmestere–SAmFO, Service- og 

vedlikeholdsoverenskomsten, Vekteroverenskomsten
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ARbeidSmANdeN

Arbeidsmanden kom ut med ti nummer i 2010. 
Ane børrud er ansvarlig redaktør. 
to temaer var sentrale i 2010: tariffoppgjør og 
streiker.  i blad nummer to startet oppløpet mot 
tariffoppgjøret, et tema som gikk som en rød tråd 
i hvert nummer fram til høsten. både renhold og 
vakt gikk til streik for under årets tariffoppgjør, 
noe som ble dekket i nummer fem og nummer 
seks.  en tredje streik ble også behørig dekket, 
nemlig de organiserte hos Åsmund Pettersen & 
Sønn som streiket for å få tariffavtale. de kom de 
på forsiden av blad nummer fire, og redaksjonen 
fulgte opp i nummer fem, seks og sju. 

i hvert nummer av bladet har det vært et tresid-
ers personintervju, med varierte portretter. Året 
startet med konserntillitsvalgt i mesta Jens-
Petter Hermansen, som ikke stolte på Vegvesenet 
når det gjaldt funksjonskontrakter. i nummer to 
fortalte yusuf Abdallah fra Ab Servicesystemer 
om hvordan forbundet bør verve innvandrere. 
beathe Pettersen fra avdeling 1 delte minner fra 
et langt liv som renholder i nummer tre. i nummer 
fire ble LOs sjeføkonom, Stein Reegard presen-
tert, i forbindelse med tariffoppgjøret. i nummer 
fem var det distriktssekretær i avdeling 2, Geir 
Gamborg-Nielsen som fortalte om sin bakgrunn 
og jobb, og i siste nummer før sommeren var 
sjefen fra vekterstreiken på Gardermoen, marius 
Gaarder, intervjuet.  

i første nummer etter ferien fortalte Reidar elnæs, 
streikegeneralen fra Jevnaker, hvordan det var å 
streike i åtte uker og ikke få tariffavtale. i nummer 
ni var gruveulykken i Chile sentral, og tidligere 
hovedtillitsvalgt i Store Norske, Anita Johansen, 
snakket om hvordan det er å jobbe under jorda, 
og viktigheten av HmS. i nummer ni var det også 
internasjonalt fokus, der internasjonal rådgiver 
i LO, Christine Parker, minnet om viktigheten av 
internasjonal solidaritet. i det siste nummeret i 
2010 ble samferdselsminister magnhild meltveit 
Kleppa intervjuet om samferdselspolitikk. 

i tillegg har Arbeidsmanden hatt arbeidsplassre-
portasjer gjennom hele året. bladet har vært med 
på forskningsprosjekt i Freifjordtunnelen, trafik-
kavvikling og billettsalg til bastø Fosen i Horten, 
på rottejakt med skadedyrservice i iSS, hos vak-
tmesterne til Storhamar dragons, på trafikkstas-
jonen på Fagernes, i dyreparken i Kristiansand, 
hos steinhoggere hos  Jogra Steinindustri, hos 
skadesanerere i trondheim og hos anleggskokker 
i Larvik. 

Arbeidsmanden har også utviklet seg på nettet. 
Arbeidsmanden.no er blitt en viktig tilleggskanal 
til papir-utgivelsen. Under renholds- og vekter-
streiken var det nettutgaven som holdt medle-
mmene i forbundet, og i LO, oppdatert. dette ble 
også gjenspeilt i sidehenvisningene, som var 
oppe i 46.890 i juni, under vekterstreiken. besøk-
stallene til Arbeidsmanden.no er imidlertid veldig 
varierende, med et snitt gjennom i 2010 på 8.850 
sidevisninger per måned. 

roar får avtalefestet pensjonMesta ryddet opp i AFP-kaos side 7-9

14   Kokk eller catering?

10   Bekken & Strøm saksøker LO

3   Verneverdig arbeidsmann
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iNFORmASJONSViRKSOmHeteN 

Hovedfokuset i mediebildet i 2010 har først og 
fremst vært lønnsoppgjøret og deriblant streikene 
innenfor renhold og vakt. i tillegg fikk også 
streiken på Jevnaker som omhandlet krav om 
tariffavtale en del mediaomtale. det har også 
vært mye fokus på sosial dumping, spesielt in-
nenfor renholdsbransen og deriblant arbeidet 
med innføring av id-kort, regionale verneombud 
og godkjenningsordning innefor renhold. bred 
omtale i riksdekkende aviser om useriøsitet 
eskalerte prosessen og myndighetenes fokus på 
økt bransjesamarbeid. i tillegg har det vært fokus 
på sysselsettingssituasjonen i anleggsbransjen, 
samt saker i tilknytning til helse, miljø og sikker-
het. Forbundet har vært godt synlige i mediabildet 
i 2010

det har fortløpende blitt sendt informasjon til 
avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer i form 
av informasjonsmeldinger, tariffinformasjon, 
ukerapporter for presseoppslag og annet infor-
masjonsmateriell. På matriellsiden har det også 
blitt produsert uravstemmingsmatriell på alle 
områder og brosjyrematriell for streik, samt di-
verse streikevaktutstyr.  det har blitt gitt 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. Politiske myndigheter 
og LO har fått oversendt kopi av aktuelle vedtak 
i forbundets besluttende organer. eksempler på 
dette er situasjonen for gruvearbeiderne i mexico 
og pensjonsaken.

Kontakten og samarbeidet med pressen har vært 
god i 2010 og det var svært omfattende dekning 
under streikene innenfor renhold og vakt. det ble 
sendt ut en rekke pressemeldinger og skrevet 
innlegg til pressen fra forbundsledelsen. Forbun-
det har hatt god direktekontakt med presse og 
medier i forbindelse med enkeltsaker og enkel-
toppslag. totalt var forbundet omtalt i over 5000 
oppslag i skriftlige og nettbaserte medier i 2010. 
i tillegg har det vært en rekke oppslag i riksdekk-
ende radio og tV om forbundet og saker i tilknyt-
ning til medlemsgrupper.  dette er en betydelig 
økning i oppslag sett i forhold til tidligere år.

Forbundet har også videreutviklet og etablert 
forbundets nye websider med egne medlems-
sider og avdelings og tillitsvalgtinformasjon. det 
er også etablert eget intranett som er linket til 
hovedsiden.  i mars ble også statistikk for bruken 
av forbundets websider etablert. Statistikken 

viser jevn bruk av forbundets websider med 
over 85 000 brukertreff, hvorav over 38 000 unike 
besøkende og over 260 000 sidehenvisninger for 
året som helhet. dette viser en hyppig bruk av 
forbundets hjemmesider på internett.

det har også blitt foretatt endelig ferdigstillelse 
ny trykksaksportal (fra nett til trykk) som har 
åpnet for direktebestilling av forbundets trykksa-
ker, profilering m.m. via forbundets hjemmesider. 
dette arbeidet har foregått sammen med LO-me-
dia. det har også blitt etablert en egen forbunds-
side på facebook.

Forbundets elektroniske nettbutikk med profile-
ringsartikler har blitt gjennomgått og fornyet 
første i 2010.  Forbundet har drevet nettbutikken 
i samarbeid med NtC-profil. Nettbutikken er 
direkte linket til forbundets hjemmeside på inter-
nett, slik at avdelinger og medlemmer kan bestille 
produkter direkte fra internett. 

det er utarbeidet forbundets faglig politiske be-
retning og regnskap for 2010. Representanter for 
forbundet har deltatt på ulike konferanser for pro-
filering av forbundet i 2010. Forbundet har også 
hatt et godt samarbeid med informasjonsmiljøene 
i LO og LO-media i ulike sammenhenger.

Forbundets ledelse har profilert forbundet på en 
offensiv måte i alle aktuelle medier i 2010. dette 
bidro også til at forbundet fikk bred tilslutning fra 
opionionen i forbindelse med medlemmenes krav 
og de aktuelle streikene denne våren. Som følge 
av lønnsoppgjøret og streiker innenfor forbundets 
bransjeområder har forbundet sannsynligvis hatt 
den mest omfattende medie- og pressedekning 
i forbundets historie. i tillegg til lønnsoppgjøret 
har forbundets politiske ledelse profilert viktige 
politiske saker for forbundet i mediene gjennom 
pressemeldinger og intervjuer i 2010tilknytning til 
viktige vedtak i forbundets besluttende organer i 
løpet av året.



16 ÅRSBERETNING 2010

eGeN ORGANiSASJON  

Flere utviklingstiltak er gjennomført i løpet av året. 
i januar hadde vi en dialogsamling for ledelsen og 
distriktssekretærene, med nyttig gjennomgang av 
hvordan vi får til god samhandling, samt utvek-
sling av ideer til forbedringer. i februar var det 
avdelingsledersamling der distriktssekretærene 
deltok på halve samlingen. Her var det fokus på 
hvordan arrangere gode årsmøter, samt oppstart 
av forberedelser til landsmøtet i 2011. Aktuelle 
saker til landsmøtet og avdelingenes forbere-
delser ble fulgt opp i en ny avdelingsledersamling 
i oktober. 

det er gjennomført kurs for styrene i avdelingene 
8 midt-Norge, 5 innlandet, 1 Øst og 3 møre og 
Romsdal. Kursene er etter konseptet ”Styret i 
praktisk arbeid” der innholdet er rolleavklaringer 
og hvordan få aktiv deltakelse fra alle som er 
valgt til styreverv, slik at det oppnås god samhan-
dling. det ses nærmere på hva som er styrenes 
formål og hvilke saker styrene er opptatt av å 
arbeide med.
 
det er arbeidet videre med endringer som følge 
av arbeidet til de 3 arbeidsgruppene, som ble 
satt ned for å finne muligheter til forbedringer i 
organisasjonen. i dette arbeidet ble det etterlyst 
tettere kontakt mellom forbundsledelsen og de 
politisk valgte i avdelingene. Alle avdelingene har 
nå en fast kontaktperson i forbundsledelsen, som 
deltar i styremøter, samlinger og andre arrange-
ment i avdelingene, og har ansvar for å følge opp 
sin avdeling på vegne av ledelsen.   

det er gjort noen endringer i lederstrukturen, og 
et nytt organisasjonskart er utviklet. Som et ledd i 
dette fikk distriktssekretærene ansvar for å være 
nærmeste overordnede for de øvrige ansatte ved 
avdelingskontorene. Ansettelsesforholdet er fort-
satt i forbundet sentralt for alle, men den direkte 
ledelsen kommer på denne måten nærmere den 
enkelte.  

bemanningssituasjonen i forbundet er stadig 
diskutert, behovet for mer bemanning har vært 
spesielt stort i avdeling 1 og 2. med henvisning 
til fare for dårligere kontingentinnganger ble det 
vurdert at det bare en rom for en stilling. For-
bundsstyret vedtok å opprette en ny type stilling, 
som bare skal utføre saksbehandling. Stillingen 
blir plassert i avd. 2 Oslo/Akershus, men skal ta 
like mye oppdrag på saksbehandling for avd. 1 
Øst. i avd. 7 Sør-Vest er en kontorsekretærstilling 
omgjort til organisasjonsarbeiderstilling.

Hele forbundet hadde tariffoppgjøret som hoved-
fokus i første halvår. For organisasjonen var det 
en nyttig øvelse å forberede seg til og gjennom-
føre to streiker. Vi var spente på hvordan det ville 
gå, spesielt på renhold, der vi har store utfor-
dringer med spredt organisering, språkproblemer, 
mangel på trenede tillitsvalgte osv. med stolthet 
kan vi se tilbake på hvordan dette ble avviklet. 
det er foretatt mye opprydding i medlemslister 
og lignende, og det har kommet til både nye til-
litsvalgte og medlemmer (omtalt under verving). 
Selv om vi aldri kan si at streik er ønskelig, er det 
utvilsom sunt for organisasjonen å gjennomgå 
en slik øvelse. Gjennom streikene har forbundet 
også virkelig fått vist seg fram i media med hva vi 
kjemper for i lavtlønns- og serviceyrkene. dette 
skaper respekt i samfunnet for øvrig, det skaper 
stolthet blant medlemmene, og det gjør medlems-
kapet attraktivt for flere. 

etter ferien startet arbeidet i komiteene som 
skulle se på handlingsprogram og vedtekter 
fram til landsmøtet. dette ble gjort på en litt 
annen måte enn det som har vært vanlig foran 
de foregående landsmøtene. Avdelingene ble 
bedt om å komme med innspill før komiteene 
satte i gang sitt arbeid. til komiteen for han-
dlingsprogram - om aktuelle politiske saker, til 
vedtektskomiteen - om problemstillinger som var 
aktualisert i perioden. Komiteene hadde kort tid 
på å sluttføre sitt arbeid, da avdelingene skulle 
ha dette tilsendt innen utgangen av august, for å 
ha det med som grunnlag i sitt arbeid med forslag 
til landsmøtet. både i forbundsstyret, på avdel-
ingsledersamlingene og i andre fora har det vært 
framhevet at det er viktig å få bruke mest mulig tid 
på landsmøtet til politiske saker. dette ble kom-
munisert i mange sammenhenger, og det førte til 
at det kom inn langt flere forslag til handlingspro-
grammet enn til vedtektene. 

Fra transportarbeiderforbundet ble det er tatt et 
initiativ for å få et tettere samarbeid og utrede 
en eventuell sammenslåing av de tre forbundene 
Norsk transportarbeiderforbund, Norsk Post- og 
Kommunikasjonsforbund og Norsk Arbeids-
mandsforbund. dette er gjort på grunnlag av at 
de tre forbundene har felles interesser på flere 
områder. det er holdt flere møter mellom repre-
sentanter fra ledelsen i de tre forbundene, og 
det ble utarbeidet et grunnlagsdokument som ble 
lagt fram for forbundenes besluttende organer, 
slik at de kunne ta stilling til spørsmålet om å 
opprette et prosjekt og ansette en prosjektleder. 
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medLemSUtViKLiNG – VeRViNG 

i første halvår hadde vi stor medlemstilgang. den 
største økningen kom i mai og juni og hadde klart 
sammenheng med tariffoppgjøret. det var stor 
aktivitet i organisasjonen med forberedelsene 
til oppgjøret og til gjennomføringen av de to 
vellykkede streikene. de to avdelingene som var 
ute i førsteuttaket på renholdsstreiken, avd. 8 
midt-Norge og avd. 6 Vest, hadde tydelig størst 
medlemsvekst i mai. mobiliseringen til streik og 
gjennomføringen fører altså til økt verveaktivitet. 
medieoppmerksomheten rundt streikene var 
formidabel, forbundet var synlige som aldri før 
både sentralt og lokalt. dette har også ført til at 
flere enn vanlig på eget initiativ tar kontakt for 
medlemskap. i siste halvår gikk tallet noe tilbake. 
Vi endte likevel på et fint, positivt årsresultat med 
en økning i antall aktive medlemmer på 187. 

det er vakt som har størst økning med en vekst på 
hele 300. maskin har fortsatt sin jevne, fine fram-
gang også i år og endte på 76 flere. Renhold har 
hatt god tilgang på nyinnmeldinger gjennom året, 
særlig under streiken, men har også vært rammet 
hardt av de strykninger som er foretatt. totalt har 
de en vekst på 56. Ungdommene (under 31 år) har 
en flott økning på hele 314! Fra vi innførte pens-

jonistkontingent i 2004, har antallet pensjonerte 
gått jevnt og trutt tilbake. 2010 blir første året med 
ny økning, på 112.

På årsresultatet er det avd. 8 midt-Norge som har 
størst vekst med 171 flere, tett fulgt av avd. 2 Oslo/
Akershus som har 144 i pluss.  

i løpet av hele 2010 ble det innmeldt 4919 med-
lemmer, 1795 ble strøket, 1719 er utmeldt, 613 er 
overført til andre LO-forbund og  572 er døde.  
 
det er også i år bevilget midler fra aktivitetsfondet 
til forskjellige tiltak for verving og økt aktivitet i 
avdelingene. Flere avdelinger har gjennomført 
”Avdelingen på hjul”-aksjon, etter modell fra avd. 
7 Sør-Vest. dette går ut på å samle folk i flere biler 
som startet fra forskjellige utgangspunkt, un-
derveis stopper de og oppsøker medlemmer (og 
potensielle medlemmer) på deres arbeidsplasser. 

Verv og vinn er fortsatt populær, og det går en 
jevn strøm av vervepremier ut til de dyktige 
ververne. Hovedpremien på 6 500 kr trekkes 
blant alle som i løpet av året har vervet minst ett 
medlem.
 

17

Landsstyret vedtok i juni å gå inn for å opprette 
et slikt prosjekt. målsettingen er å skape en sterk 
og slagkraftig organisasjon som ivaretar og gir 
trygghet for medlemmene innen alle organisasjon-
sområdene de tre forbundene har i dag. Prosjek-
tet skal gjennomføres med størst mulig grad av 
involvering i de tre forbundene, lokalt, regionalt og 
sentralt. besluttende organer i de respektive for-
bund holdes løpende orientert og tar alle beslut-
ninger om prinsipielle veivalg underveis. Ut over 
høsten ble det arbeidet med å finne kandidater til 
prosjektlederstillingen, med sikte på å ha arbeidet 

i gang i løpet av første kvartal i 2011.

Forbundet har satt i gang arbeid med å få skrevet 
en ny historiebok. i samarbeid med Arbeider-
bevegelsens arkiv og bibliotek, er det nedsatt en 
bokkkomite, bestående av Kirsti mandal, leder, 
Arvid dynge, Kjell edvard Fixdal, trine Jansen og 
Ole martin Rønning. Oppdraget som forfatter ble 
utlyst i aktuelle aviser og andre kanaler. det var 
mange søkere, hvorav 4 ble intervjuet. i desember 
ble idar Helle engasjert til dette arbeidet. 
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medLemSbeVeGeLSeN i  2010
 

31.12.2009  31.12.2010

Aktive medlemmer

Kvinner 7.102 7.147
menn 16.262 16.405

Til sammen: 23.364 23.552

Pensjonister 
Kvinner 2.342 2.405
menn 5.547 5.596
Til sammen 7.889 8.001

Totalt medlemstall

Kvinner 9.444 9.552
menn 21.809 22.001
Til sammen: 31.253 31.553
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KURSViRKSOmHeteN 

den samlede kursoversikten for 2010 viser at det 
også i inneværende år er gjennomført mange 
grunnleggende opplæringstiltak rettet mot 
tillitsvalgte. 1058 av våre medlemmer deltok i 
tiltak med midler fra OU – fondet, i tillegg ble det 
gjennomført en stor tariffsamling på Sørmarka i 
februar med over 100 deltakere på midler bevilget 
av forbundsstyret. dermed fortsetter den positive 
økning i antall deltakere totalt sett. den ønskede 
dreiningen mot mer planmessig og målrettet 
aktivitet tilpasset våre medlemsgrupper fortsetter 
dermed i riktig retning.i tillegg til de 4,5 mil-
lioner vi hadde på OU - fondet, har forbundet og 
avdelingene brukt en stor del av egne midler på 
opplæring. 

Antallet medlemmer som har gjennomført 
introduksjonskurset er fremdeles meget lavt tatt 
i betraktning den store tilgangen av nye medlem-
mer til forbundet. Formålet må derfor være å få 
dette opp. erfaringene så langt er at introduksjon 
er et fleksibelt konsept som kan tilpasses flere 
opplæringsarenaer og situasjoner rundt om i 
avdelingene, - fra større klassesituasjoner ned 
til bare en person. Også Forbundsskolen admin-
istreres og gjennomføres i avdelingene, så nære 
medlemmene som mulig. 104 medlemmer har 
gjennomført denne, og dette er nesten en dobling 
fra året før og dermed en gledelig økning! det 
er imidlertid flere avdelinger som sliter med å 
få deltakere på forbundsskolen. da det er flere 
vellykkede eksempler på kurssamarbeid over 
avdelingsgrensene er dette antagelig en god 
løsning på problemet.  

det er gjennomført flere overenskomstkurs innen 
vakt, renhold og maskin. Vi får mange og kun 
positive tilbakemeldinger fra deltakerne, noe som 
tilsier at dette er kurs de tillitsvalgte har stort 
utbytte av. det meldes i tillegg om at tilstrømmin-
gen av saker til avdelingskontorene avtar etter 
gjennomførte kurs. i tillegg har forbundet samar-

beidet med arbeidsgiverorganisasjonen meF om 
et overenskomstkurs for ledere og tillitsvalgte i 
maskinbedrifter.

Forbundets avdelinger har holdt en rekke helge 
og kortkurs på forskjellige temaer. det er også 
gjennomført kurs for avdelingsstyrene, der inn-
holdet går på rolle- og ansvarsavklaringer, samt 
å få fram hvordan styret best kan få opp engasje-
mentet for å drive aktivt faglig arbeid. 
 
Også i år har vi hatt mange medlemmer som er 
tildelt stipend for deltagelse på moto - kurs i 
regi av AOF. dette er et viktig tilbud, spesielt i de 
områdene der våre avdelinger sliter med å få til 
egne kurs. det er dessuten gitt stipend for del-
takelse i LO Stat og til samarbeidstiltak på tvers 
av avdelings/forbundsgrensene. 
 
Vårt forbund har vært godt representert på 
toppskoleringskursene gjennom året. til sam-
men har 66 av våre medlemmer gjennomført 
toppskolering. Vi har hatt med medlemmer på 
LO-skolen, Arbeidsmiljøskolen, Pedagogikk og 
på Arbeidsrett. dette er også svært viktige op-
plæringstiltak. de er imidlertid kostbare, og gjør 
stort innhugg i kontoen med OU -midler. 

For en videre utvikling av den samlede kursaktiv-
iteten er det i 2011 planlagt å utvikle et par nye 
program. ett tiltak som naturlig skal ligge mellom 
introduksjon og Forbundsskolen, som vil fokusere 
på grunnleggende og praktisk tillitsvalgtarbeid 
og ett for fremmedspråkelige medlemmer og 
tillitsvalgte. 
Vi har nå utdannet over 30 veiledere i forbundet 
vårt gjennom pedagogisk grunnopplæring i AOF, 
noe som gjør oss godt rustet for å møte framtida. 
dessuten skal arbeidet med å se på nye verktøy 
innen e – læring og bruk av sosiale medier prior-
iteres videre.
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HØRiNGeR

Forbundet har i løpet av året deltatt i møter i 
departementene, Stortinget og gjennom skriftlige 
høringssvar til LO i ulike politiske saker. Konkrete 
eksempler på slike saker har vært: datalagrings-
direktivet, kvalifikasjonsrammeverket i det norske 
utdanningsystemet, lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter, tjenestedirektivet, skat-
telegging av pensjonsinntekt, påsynsrett og 

innsynsrett for tillitsvalgte, samkommunemodel-
len, forskrifter til lov om vaktvirksomhet, forskrift 
til regionale verneombud i renholdsbransjen, 
bruk av fartøy i oljevernberedskapen, endringer i 
arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, medbestem-
melse og medvirkning i arbeidslivet m.m. det har 
innkommet ca. 131 høringer fra LO. Av disse har 
forbundet hatt merknader i 68 av høringene. i de 
øvrige høringer har forbundet overlatt til LO å avgi 
endelig høringssvar. 

➜
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➜

UNGdOmSUtVALGet

Ungdomsutvalget har hatt 3 møter, der to var i 
kombinasjon med kurs og konferanse. det er også 
holdt regelmessig dialog pr telefon og e-post. 
møtene har i hovedsak dreid seg om struktur på 
ungdomsarbeidet, profilering, politikk, landsmøte 
2011 og ungdomskonferanse. 

i februar deltok 10 ungdommer i kurs om hvordan 
tariffoppgjøret er bygd opp, fra lokalt til sentralt. i 
mai hadde vi 16 ungdommer på  LOs student- og 
ungdomskonferanse. Ungdomssekretæren hadde 
der en egen forbundssamling med temaer: ung-
domsarbeidet, vervepotensialer og forbundsstruk-
tur. mange av deltakerne var relativt nye, så det 
lover godt for ungdomsrekrutteringen i forbundet. 

i oktober var det sentral ungdomskonferanse. 
Alle avdelingene hadde med en representant, i 
tillegg til det sentrale ungdomsutvalget. Her ble 
det arbeidet grundig med aktuelle tema for unge 
medlemmer, noe som resulterte i et rådgivende 
dokument som har gått til behandling i fobunds-
styret. innholdet i dette viser hva ungdommen 
ønsker for fremtiden, det var spesielt lagt vekt 
på landsmøtet 2011. en slik samling var en veldig 
positiv erfaring, dette bidrar til å forankre et felles 
ungdomsarbeid ut i avdelingenes ungdomsutvalg 
å skape forståelse for det helhetlige arbeidet. 

Ungdomssekretæren har deltatt i planleggingen 
av internasjonalt prosjekt med besøk hos fag-
bevegelsen i Nicaragua.  dette er et samarbeid 
mellom LOs internasjonale avdeling, Arbeids-
mandsforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord- og 
Sør-trøndelag. turen til Nicaragua var i slutten 
av september, Alexander Løkke-Sørensen fra 
ungdomsutvalget deltok i tillegg til ungdoms-
sekretæren. Redaktøren for Arbeidsmanden var 
også med, så det ble god dekning i bladet. i etter-
kant er det bidratt til å informere om internasjonalt 
solidaritetsarbeid, både til forbundets medlemmer 
og gjennom foredrag på kurs i LO regi. 

Ungdomsutvalget var representert på Utøya på  
sommerkonferansene til AUF og SU, der vi hadde 
stand i samarbeid med LO.  

Ungdomssekretæren har arbeidet aktivt med å 
bruke Facebook som en kanal for profilering. det 
er opprettet diverse støttegrupper og laget en ny-
hetsgruppe, som gjør at personer får oppdaterte 
nyheter om forbundet. i mange tilfeller når man 
raskere og bedre ut til medlemmene ved å bruke 

denne type kanaler. Profilering har også foregått 
ved en del leserinnlegg om politiske temaer.
Ungdommen har vært med i prosessen i utformin-
gen av nye hjemmesider for forbundet, der vi nå 
har fått en integrert plass. dette vil trolig styrke 
profileringen for ungdom og forbundet som helhet. 
det er også utviklet egne tillitsvalgtpins etter 
idemyldring fra ungdom på våre facebooksider. 
Profileringsplagg med slagord er også noe som 
har fått god oppmerksomhet. 

det er også god kontakt og samarbeid med de 
forbund som det er naturlig og samarbeide med.

en del av ungdomssekretærens oppgave er å 
stimulere og bidra til aktivitet i avdelingene. i 
denne perioden har det vært deltakelse på som-
merpatrulje, medlemsbesøk, stands, foredrag og 
kurs. det er avholdt ungdomskurs i avdeling 6 
Vest, 7 Sør-Vest og 4 Nordland.

Alle avdelinger har ungdomsutvalg og/eller 
ungdomstillitsvalgt.  det er fokus på verving blant 
de unge, og mange har drevet aktivt vervearbeid. 
i sommerpatruljen var forbundet representert 
i nesten alle fylker. dette er en viktig arena for 
rekruttering og tidlig engasjement, så det å 
arbeide for enda større deltakelse er viktig. det 
har også vært ulike aktiviteter som vinterpatrulje, 
ulike stands og skolebesøk i enkelte avdelinger. 
i tillegg er vi godt representert i LOs fylkesvise 
ungdomsutvalg og deltar på fellesaktiviteter der. 
Vi hadde mange med både på fylkeskonferansen i 
Geiranger og på LOs konferanse for Nord-Norge. 
Ungdomssekretæren holdt også der egne for-
bundssamlinger
i de aller fleste avdelingene er det god rekrutter-
ing av nye engasjerte, som jobber målrettet og 
godt lokalt. de som er aktive rundt om, består av 
en god blanding av ferske og rutinerte medlem-
mer.

Ungdomsarbeidet er i vekst. både når det gjelder 
antall engasjerte og aktiviteter. det har vært viktig 
at de unge har satt konkrete saker av politisk 
karakter på dagsorden, slik  det er beskrevet i det 
rådgivende dokumentet. Å få et tidlig engasjement 
er utrulig viktig for forbundets fremtid.
 



22 ÅRSBERETNING 2010

ARbeidSmiLJØUtVALGet 

AMU har i perioden bestått av: 
Leder:   Kirsti mandal
vara:    trond Karlsen
Sekretær: may tove Andersen 
vara:    Kristin Schnitler  
medlem:   egon Christensen, Hoved-

verneombud
vara:    børge Kristoffersen
medlem:  Helge Haukland
vara:    Svein Johansen

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

Verneombud: 
Avd. 1 Øst  mette irene Øien
Avd. 2 Oslo/Akershus morgan Ruste
Avd. 3 møre og Romsdal Nils Graskopf
Avd. 4 Nordland  Roger Sivertsen   
Avd. 5 innlandet  Kjell Prestmo
Avd. 6 Vest  Knut Jarle Rødseth
Avd. 7 Sør-Vest  mads idland
Avd. 8 midt-Norge Kristin Schnitler  
Avd. 9 Nord  børge Kristoffersen  
Avd.142 Longyearbyen Heidi brun
Forbundskontoret  Kari throndsen
 
det er avholdt 3 møter i løpet av året, og det er 
behandlet 31 saker. Av sakene kan nevnes: 5 
protokoller fra  vernerunder. det må fortsatt en 
del purring til for å få gjennomført vernerunder i 
verneområdene. Sykefravær og overtidsbruk er 
fulgt opp i alle møtene.  den elektroniske per-
sonal- og internkontrollhåndboka og bruken av 
denne er behandlet i flere møter. Saken om hvilke 
stillinger som skal unntas fra AmLs bestemmels-
er om overtid er ferdigbehandlet. det er utnevnt 
AKAN-kontakt. AmU vil fungere som AKAN-
utvalg og behandle eventuelle saker.  
Fra 15. september la may tove Andersen og 
Kristin Schnitler ned sine verv i AmU.  

«NAF har medlemmer både innenfor 
offentlig og privat sektor»
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FORSiKRiNGSKOmiteeN 

Forsikringskomiteen har hatt 1 møte i 2010 
Av saker komiteen har hatt til behandling kan 
nevnes:  Handlingsplan, gruppeforsikringen, 
prosjekt i avd. 6 Vest, sommerkampanjen, kunde-
behandling i bank 1 nye produkter i LO favør 
porteføljen.
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FORbUNdetS  
SAmFeRdSeLSKOmité 

Samferdselskomiteen har hatt 4 møter i 2010.
møte 15.02. hadde som hovudtema sysselset-
tingssituasjonen i anleggsbransjen, bl. a som 
følgje av finanskrisen og handlingsplan 2010. 
På denne tida var der usikkerheit i bransjen og 
permitteringar. tillitsvalde utrykte vidare usik-
kerheit rundt liten ordrereserve hausten 2010 og 
vidare inn i 2011. Ved gjennomgang av sysselset-
tingssituasjonen i møte 14.06 viser den seg å vera 
langt betre, men nokre entreprenørar har liten 
ordrereserve. Statens Vegvesen har problem med 
å rekruttera enkelte grupper fagfolk.

Handlingsplanen 2010 byggjer vidare på planen 
frå 2009.  
Sentrale punkter er:
• Anbodspolitikken
• Sosial dumping
• Ny IA avtale
• Byggherre og HMS ansvar
• Stad skipstunnel
• Kyst og slepebåtutfordringar
• Anlegg som næring / arbeidsplass fram mot 
2012
• Innspel frå avdelingane / Forbundstyre

Komiteen drøfta òg rapporten til dovre Group 
AS vedrørande konkurranseutsetjing av drift og 
vedlikehald i Statens Vegvesen. Rapporten er 
ikkje veldig konkret, og dei fleste aktørane kan 
vel finna noko som passar seg. Norsk Arbeids-
mandsforbund har og sendt høyringsuttale på 
denne saka til LO. LO trakk same konklusjon som 
forbundet.

Komiteen registrerar att firma som ikkje har 
tariffavtalar vinn funksjonskontraktar (drift og 
vedlikehald av veg). dette fører til att større firma 
som har ordna forhold tapar, og fagfolka vert 
ståande utan blant anna A.F.P.

den 14.06. hadde komiteen besøk av Jernbanev-
erkets assisterande direktør 
Stein O. Nes. Han orienterte om utbyggingsplanar 
og aktiviteten framover. Her ligg mange interes-
sante og utfordrande oppgåver for våre medlem-
mar. eit av deira store utfordringar er arbeid på 
toglinjer, der det samtidig skal gå trafikk. i same 
møte hadde òg assisterande direktør i Arbeidstil-
synet Ørnulf Halmrast innlegg om sosial dumping, 
utfordringar og definisjonar. 

Avdelingane 3-4-5-6-7 og 9 oversende årsmø-
teutsegner vedrørande samferdsel. Alle desse 

vart samanfatta og lagt til komiteen. ein del 
forslag finn ein att i handlingsprogrammet. Nokre 
forslag vil komiteen arbeida vidare med, medan 
ein del forslag meir høyrer heime hjå fylkeskom-
munane og flyselskapa.

Samferdselskomiteen har tidligare hatt oppe som 
sak uverdige forhold for trafikkdirigentar. med 
grunnlag i dette sende forbundsledar 08.07.2010 
brev til bNL med punktvis opplisting av mange ut-
fordringar. det vart send kopi til fleire asfaltfirma, 
avd 2 og 7, og Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet. 
Vegdirektoratet reagerte umiddelbart på innhal-
det i brevet, og 19.07. sende dei ut eige brev til 
asfaltbransjen med klar melding om att dei som 
byggherre ville reagere mot bedrifter som ikkje 
følgde lovar og kontraktar som var inngått. 20. 
august var forbundssekretær Svein Johansen, 
informasjonssekretær trond erik thorvaldsen og 
nestleiar Helge Haukeland i møte med Vegdirek-
toratets leiing.

Aktuelle tema som var drøfta var:

• Antall eigne tilsette på funksjonskontraktane
• Bankgarantisikkerheit for firma som fekk funks-
jonskontraktar
• Arbeid på stuff i tunnel medan boring pågår
• Minstelønn på anlegg etter lønnsoppgjeret
• LO koordinator på store samferdselsanlegg
• Konkurransevilkåra i anleggsbransjen mellom 
norske og utanlandske firma
• Norsk Arbeidsmandsforbund lova å komma 
tilbake til Vegdirektoratet med meir konkrete 
opplysningar når det gjaldt LO koordinator på 
kostnad og arbeidsområde

15. september arrangerte LO ein litt annleis sam-
ferdselspolitisk konferanse. Aslak bonde leda 
”debattprogram” i to bolkar. Fleire i frå Norsk 
Arbeidsmandsforbund medvirka og konferansen 
fekk gode tilbakemeldingar.

Samferdselskomiteen har i haustens møte drøfta 
situasjonen i anleggsbransjen.    ein del område 
går godt, men innafor betong er der permitterin-
gar, og det er bekymring hjå fleire entreprenørar 
for sysselsetjinga når ein kjem ut på vinteren.
Vegvesenet har problem med plankapasiteten, og 
dette forseinkar oppstart av nye anlegg.
Komiteen har og drøfta den nye iA-avtalen og har 
bestemt at avtalen skal vera tema på eit seinare 
møte.
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Komiteens synspunkt er lagt til grunn i utsegna i 
frå Norsk Arbeidsmandsforbund  inn til LOs høy-
ringsdokument for samferdsel på statsbudsjettet. 
dette var presentert for Stortingets transports-
komite på høyring 19. oktober 2010.

Nestleiar har ikkje hatt anledning å delta på møte 
med prosjektgruppa for Stad skipstunnel i haust, 
men komiteen har vore representert. ein større 
konferanse om skipstunnelen blir avholdt 4. 
februar 2011. til hausten 2011 skal departementet 
leggja fram kostnadsgjennomgangen for prosjek-
tet.

Nestleiar og informasjonssekretær er òg aktive 
i LOs samferdselsutval, og kan på den måten 
løfta NAFs synspunkt vidare blant anna når det 
gjeld samferdselsutfordringar innafor Nasjonal 
transportplan (NtP).
blant møter og representasjonar kan nemnast:
møte i Seriøsitetsutvalet innafor bygg og anlegg
møte med NSbs leiing 07.01.10
møte med Jernbaneverkets leiing 08.01.10
Anleggsdagane til maskinentreprenøranes for-
bund på Gardermoen 19.-20.01.10

Jernbaneforum i Folkets Hus 3. mars
møte i Stortingets finanskomité vedrørande neste 
års statsbudsjett februar 2010
møte i Samferdselsdepartementet vedrørande 
neste års  statsbudsjett februar 2010
Synfaring Gardermoen vedrørande framtidig 
utbygging 16. mars 2010
Seminar på Stortinget vedrørande bruk av bio-
gass og gass i samferdselssektoren 18. mars 2010
møte i Kyst og Fiskeridepartementet januar 2010 
vedrørande kvalitetssikringsrapporten (K.S), som 
er under arbeid. i mai orienterte ministeren att 
denne saka vart send tilbake til Kystverket, og 
dermed utsett ytterleg.
møte i lag med RVO vedrørande bergstøv i dagen 
og i tunnel, faren for kols sjukdom
eit møte med bergarbeidsgruppa til RVO der ein 
fokuserar på faren med å arbeida framfor bom-
festa til boreriggen i tunnel medan den borar
transport og logestikkonferanse på Gardermoen 
19. oktober 2010.

eit medlem har gått ut av Samferdselskomiteen, 
vararepresentant er rykka opp, og forbundstyre 
har óg valt inn ny vara.

NORSK ARbeidSmANdS- 
FORbUNdS (NAFS)  
UtdANNiNGSFONd 

det er i 2010 utbetalt i alt kr 48.000,- i utdan-
ningsstipend fordelt på 48 søkere. disse fordeler 
seg på 20 kvinner og 28 menn.

det ble gitt stipend til bl.a. fagutdanning § 3.5 
praksiskandidater, teknisk fagskole, mesterbrev 
og norsk opplæring samt div. annen yrkesop-
plæring.

Vakt, renhold, maskin og private anlegg er de 
største gruppene som er tildelt stipend. det er 
noe nedgang i antall utbetalte stipend i forhold til 
2009.
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LOS UtdANNiNGSFONd 

i alt er 201 av Norsk Arbeidsmandsforbunds med-
lemmer tildelt stipend fra LO’s utdanningsfond. en 
økning på 69 stipender fra 2009.

NAFs medlemmer ble tildelt kr 1.755.700,-. 
dette utgjør 8,78 % av det samlede beløp på kr 
19.989.000,- som er tildelt LO’s medlemmer. 

Samlet ble det tildelt 2.122 stipend fra LO’s utdan-
ningsfond i 2010.
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beRGiNdUStRieN  
iNKLUdeRt SVALbARd

det har i løpet av året vært en økning i medlem-
stallet innenfor dette området.  
tallet har økt  fra 1802 ved begynnelsen av året  
til 1824 ved utgangen av året
 
det er i alt 26 bedrifter med tariffavtale innenfor 
bergindustrien.
det har i løpet av året vært 6 yrkesskade saker til 
behandling. det er 2  tvistesaker som ikke ferdig-
behandlet samt 2 som er ferdigbehandlet.

Forbundet har også dette året hatt dialog med 
Norsk bergindustri om felles saker.
 
det har vært en svak bedring for de fleste bed-
riftene, i eksportbedriftene merkes det en svak 
økning mens det innenlands er mere variert.

Forbundet har også drevet agitasjonsvirksomhet i 
forbindelse med oppstart av nye gruver.
det merkes at miljøengasjementet er økende 
blant folk flest og det er vel og bra. men bran-
sjerådet for bergindustrien er skeptisk til en 
utvikling hvor følelsene spiller en stor rolle.

Store Norske har sendt søknad om oppstart av ny 
gruve på Svalbard. 
det har vært avholdt 2 møter i bransjerådet. i til-
legg har det vært ett telefonmøte. 
 Rådet har gitt innspill til forbundsstyret som 
igjen har uttalt seg. Rådet har også gitt innspill til 

forbundets handlingsprogram i forbindelse med 
landsmøtet i 2011

bransjerådet har også engasjert seg internas-
jonalt og da særlig på situasjonen for gruvear-
beiderne i mexico. Her har det nå i flere år vært 
en konflikt mellom ett av de største gruvesel-
skapene i verden og de mexicanske gruvear-
beiderne.  
innenfor bergindustrien er det tre overenskom-
ster. 
 
tariffoppgjøret for 2010 var forbundsvist, og ga på 
overenskomsten for bergindustrien et generelt 
tillegg på kr. 1.- pr time.
i tillegg ble det gitt ett likelønns tillegg på kr 0,50. 
minstelønnsatsene ble oppjustert med virkning 
fra 1. april 2010.
For Hustadmarmor ble partene enige om en 
ramme på 3.6 % som ga ett oppgjør noenlunde likt 
med bergindustrien. 
For Store Norske så ble ikke parten enige i 
forhandlingene og oppgjøret måtte derfor til 
mekling hos riksmeklingsmannen.

Her lykkes partene uten riksmeklingsmannens bi-
stand og komme frem til en avtale som ble sendt 
ut til medlemmene og godkjent med overveldende 
flertall.
Oppgjøret fikk en ramme totalt på rundt 4 %.

både overenskomsten for bergindustrien og 
overenskomsten for Store Norske skal revideres 
i perioden.

«NAF har 11 regionale  
fylkesavdelinger i Norge 
inkl. Svalbard»
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SeRViCeOVeReNSKOmSt FOR 
SVALbARd 

Forbundet har tatt et initiativ til endringer av ove-
renskomstforhold på Svalbard. dette innebærer 
at Serviceoverenskomsten fro Svalbard vil bli 
overflødig.
det er sendt skriftlig melding til NHO om at ove-
renskomsten er sagt opp til opphør ved avtalens 
utløp i 2010.

det er foretatt forhandlinger med NHO Reiseliv 
om overgang til Riksavtalen som er inngått mel-
lom NHO Reiseliv og Fellesforbundet.
dessverre så er har det ikke ved utgangen av året 
vært mulig å få dette på plass.
det arbeides for fult med dette videre i den hen-
sikt å få på plass ny avtale for medlemmene som 
er tilsluttet denne overenskomsten.

Hovedproblemet som NHO Reiseliv bruker er en 
avtale som ble inngått i 2006 som sier at lønnsniv-
ået på Serviceoverenskomsten skal være lik og 
tilpasset Riksavtalen innen 2010.
dette innebærer et stort lønnsløft for medle-
mmene på avtalen.
Ved utgangen av året er det registrert 74 medlem-
mer på avtalen.
Hovedtyngden av disse er ansatt på hotellene på 
Svalbard.

LeONHARd NiLSeN StORe  
NORSKe (LNSS)

Medlemsutvikling. 

Antall medlemmer har i løpet av året gått litt ned 
på overenskomsten. Ved utgangen av året var 
er det registrert 71 medlemmer. Av disse er det 5 
kvinner.
dette er en nedgang på 13 i forhold til året før.

Tariffoppgjøret. 

tarifforhandlingene ble gjennomført 21 september 
2010 i Longyearbyen.
Partene kom i disse forhandlingene ikke til 
enighet, og brudd i forhandlingene var ikke til å 
unngå.
det ble lokalt tatt initiativ til å gjenoppta forhan-
dlingene, og partene kom til enighet om et anbe-
falt forslag som ble sendt ut til uravstemning.

Resultatet av uravstemningen ble: nei 55,56 %, ja 
44,44 % og 0 % forkastede stemmer.
Oppslutningen i uravstemningen var på 88,73 %.
dette innebærer at forhandlingene er oversendt 
meklingsmyndighetene til videre behandling.
mekling foregår i Oslo 10. og 11. januar 2011. 

Antall tvistesaker. 

det er løpet av året er det ikke kommet noen 
tvistesaker på overenskomsten.

ASFALt OG VeiVedLiKeHOLd 

Avtaleområde og medlemsutvikling. 

det er pr. 31.12.2010 registrert 11 bedrifter med 
tariffavtale innenfor avtaleområdet. det er 8 
bedrifter som har tariffavtale knyttet til NHO, og 3 
bedrifter som har erklæringsavtale.
i 2010 er det inngått 1 ny avtale. 
medlemsutviklingen viser at det ved utgangen 
av året var 1476 medlemmer på overenskomsten. 
dette er en økning på 213 medlemmer i løpet av 
året. 

Tariffoppgjøret. 

tarifforhandlinger på overenskomsten ble gjen-
nomført 27, 28. og 29. april 2010. Forhandlingene 
ble gjennomført i samarbeid med Fellesforbundet 
som også er part i avtalen.

Resultatet fra tarifforhandlingene ble:

•  Satsene i § 2 ble økt til henholdsvis kr.152,50 pr. 
time for øvede arbeidstakere, kr.146.- pr. time for 
arbeidstakere med yrkeserfaring og til kr.141,50.- 
for arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring.

•  Fagarbeidertillegget ble økt til kr.11.- pr. time.
•  Bas- og smusstillegg, og matpengesatsen ble 

også oppjustert.
•  Det ble også foretatt en del tekstendringer i 

overenskomsten for å få den mer tilpasset til 
veivedlikehold.

Resultatet av uravstemningen ble 78,1 % ja, 21,62 
% nei og blanke og forkastede stemmer utgjorde 
0,19 %.
det ble registrert en deltagelse på 35,58 ved 
uravstemningen.
Her er også resultatet fra Fellesforbundet og Oslo 
Vei regnet inn.
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Aktiviteter.

det er i perioden gjennomført flere runder med 
tilpassninger på overenskomsten grunnet over-
gangen til mesta drift AS fra private anlegg.
dette grunnet stort behov for tilpassninger til 
veivedlikehold.
tilpassningsforhandlingene har foregått på en 
konstruktiv måte sammen med representanter fra 
Fellesforbundet. 
tariffkonferanse er avholdt på Sørmarka i februar 
2010.

Antall tvistesaker. 

Antall tvistesaker som har vært til behandling 
i forbundet og avdelingene er i løpet av året 6. 
dette fordeler seg på 4 tvistesaker og 2 oppsigel-
sessaker.
Antall saker som går videre i 2011 er 4.

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

Avtaleområde og medlemsutvikling.
Forbundet har pr. 31.12.10. tariffavtale med 32 
bedrifter. 
Av dette så er 18 avtaler inngått med bNL, og 
14 bedrifter har inngått erklæringsavtale med 
forbundet.
det er i løpet av året inngått 2 nye tariffavtaler på 
overenskomsten.
medlemsutviklingen viser også for 2010 en stor 
nedgang. Ved utgangen av året er antall medlem-
mer gått ned med 531 i forhold til samme tid året 
før.
Ved utgangen av året er det registrert 3311 med-
lemmer på overenskomsten.

Tariffoppgjøret. 
tarifforhandlingene ble gjennomført 20. og 21. 
april 2010.
Forhandlingene ga følgende resultat:

•  Generelt tillegg kr.1.- pr. time som ble lagt på 
tarifftillegget.

•  Minstelønn hevet til      
kr. 150,20 pr. time (37,5 times uke)

•   Fagarbeidertillegget heves til    
kr. 6.- pr. time.

•  Tillegg for bas og skytebas heves til hhv.  
kr. 8.- og 10.- pr time. 

•  Tarifftillegget heves til     
kr. 19,75 pr time.

• Antall hjemreiser økes til 22 pr år. 

det var stort fokus i årets tariffoppgjør på å heve 
lønnsnivået til brakkebetjeningen. dette medførte 
at månedslønnen til kokkene ble hevet, og at det 
nå er tariffestet at lønnsatsene er minstelønns-
satser, og gir mulighet for lokale lønnsforhan-
dlinger.
det er også innført fagbrevtillegg på kr. 6.- for 
brakkebetjeningen.

det er i tillegg protokollert enighet om at det ned-
settes et utvalg som skal arbeide med lærlinger, 
sikringsarbeid, godtgjørelse for skiftarbeid og 
innarbeidingsordninger.

Resultatet fra uravstemningen: det var en 
oppslutning på 20,3 % ved uravstemningen. Av 
dette stemte 92,7 % ja, 7,13 % stemte nei, og 0,17 
% av stemmene var blanke.

Aktiviteter. 
det er igangsatt et arbeid med fokus på organ-
isering innen private anlegg. dette med bakgrunn 
i nedgangen i medlemstallet på overenskomsten. 
Arbeidet er igangsatt, og vil fortsette i 2011. 

Antall tvistesaker. 
Antall tvistesaker, yrkesskadesaker som er 
behandlet i avdelingene og forbundet er i løpet av 
året 77. Av disse går 43 saker videre. 24 saker er 
avsluttet i løpet av året.

KRAFtLiNJeFiRmAeR 

Avtaleområde og medlemsutvikling. 
det er bare en bedrift også i år som har hatt 
tariffatale på denne overenskomsten. det er eltel 
Networks.

Antall medlemmer ved utgangen av året er 43. 
dette er en nedgang på 12 medlemmer i forhold 
til samme tidspunkt året før.

tariffoppgjøret. 

tarifforhandlinger ble gjennomført 4. mai 2010.
Resultatet av forhandlingene ble:
 • generelt tillegg kr.1.- pr. time.
 • minstelønnen heves til kr.153.- pr. time.
 • fagbrevtillegget økes til kr. 6.- pr. time.
 •  montørsertifikattillegg økes til kr. 10.- 

pr. time.
 •  kilometergodtgjørelse og matpenge-

satsen økes.
 •  bestemmelser om egen tørkebrakke til 

arbeidstøy og sko.

Resultatet av uravstemningen ble ja 87,5 %, nei 
12,5 % og 0 % blanke og avviste stemmer.
det var en oppslutning på 37,2 % ved uravstemn-
ingen.
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PARKeRiNG  

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 5 virksomheter, 
hvorav 3 er tilsluttet NHO Service, 1 er tilsluttet 
HSH og 2 er erklæringsbedrifter.  
Forbundet har også medlemmer i 7 virksomhet 
uten tariffavtale.
det er inngått en ny tariffavtale i 2010 - Aker P-
drift AS
medlemstallet for parkering har i perioden 010110 
– 311210 økt med 45 medlemmer.

Resultat fra tarifforhandlingene
tarifforhandlingene ble gjennomført 29. og 30. 
april. 
Partene kom til enighet. 
Resultatet ble som følger:
en økning på kr. 4,00 pr. time (37,5 t uke) til sam-
tlige.
en økning av minstelønnssatsene med kr 5,00 pr 
time.
en økning på nattillegg med kr 1,26 pr. time og 
helgetillegg med kr. 3,43 pr. time.
Resultatet av uravstemningen ble 87,5 % ja og 
12,5 % nei. 

Antall tvistesaker
ingen saker er avsluttet i løpet av 2010.

tUNNeL- ,  bOm-  
OG bRUSeLSKAPeR 

Avtaleområde og medlemsutvikling

Forbundet har tariffavtale med 7 virksomheter, 
hvorav 5 er tilsluttet NHO (RLF og NHO Service) 
og 2 er erklæringsbedrift.  
Forbundet har også medlemmer i 2 virksomheter 
uten tariffavtale.
medlemstallet for tbb har i perioden 010110 – 
311210 blitt redusert med 6 medlemmer.

Resultat fra tarifforhandlingene
tarifforhandlingene ble gjennomført 3. og 4. mai. 
Partene kom til enighet. 
Resultatet ble som følger:
en økning på kr. 5,00 pr. time (37,5 t uke) til sam-
tlige.
Satsen for tellepenger ble økt med kr. 75.
Resultatet av uravstemningen ble 100 % ja. 

Antall tvistesaker
ingen saker er avsluttet i løpet av 2010.

mASKiN 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har pr. 31.12.2010 tariffavtale med totalt 
201 bedrifter. Av dette er det 170 bedrifter knyttet 
til maskinentreprenørenes Forbund, og 31 bed-
rifter med erkæringsavtale. i 2010 er det inngått 
13 nye tariffavtaler. medlemsutviklingen viser en 
økning på 76 i løpet av året. Pr. 31.12.2010 er det 
registrert 3438 medlemmer på overenskomsten. 

Aktiviteter.
det ble i gjennomført et felles kurs for ledere og 
tillitsvalgte i tromsø 14. og 15. mars 2010. Kurset 
ble gjennomført av meF og NAF i fellesskap, og 
var vellykket. 
tanken er at det skal gjennomføres liknende kurs 
også i andre regioner.
tariffkonferanse ble gjennomført på Sørmarka i 
februar 2010.
Overenskomstkurs for maskin er avholdt i avd.3 
1.- 3. februar 2010.

Tariffoppgjøret. 
tarifforhandlinger ble gjennomført 11. mai 2010.
Forhandlingene ga følgende resultat:

• Generelt tillegg   kr.1.-
• Minstelønnen økes med  kr.4.-
• Fagarbeidertillegget økes med kr.1.-

det ble også økning på diverse andre tillegg som 
matpenger, diett og oppholdsgodtgjørelse og 
godtgjørelse for eksamenforberedende kurs.
det ble også enighet om utvalgsarbeid i peri-
oden på bl.a. reisetid, normallønnsavtale/min-
stelønnsavtale og finansiering av yrkesopplæring 
i.h.t. eU direktiv.

Resultatet av uravstemningen ble: 80 % stemte ja, 
18 % stemte nei, og blanke/forkastede stemmer 
var 0,32 %.
det var en deltagelse på 23,58 % i uravstemnin-
gen.

Antall tvistesaker. 
Antall saker som er behandlet og avsluttet i 
løpet av året er totalt 22. dette fordeler seg på 3 
yrkesskadesaker, 3 oppsigelsessaker og 1 tviste-
sak. Antall saker som går videre i 2011 er 21.
Sakene er behandlet både av avdelingene og 
forbundet sentralt.
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VAKt 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 18 virksomheter, 
hvorav 11 er tilsluttet NHO (NHO Service og 
teLFO), 1 er tilsluttet HSH og 7 er erklæringsbed-
rifter.  
Forbundet har også medlemmer i 33 virksomheter 
uten tariffavtale.
det er inngått en ny tariffavtale i 2010.
- iSS Personellsikring AS
medlemstallet for vakt har i perioden 010110 – 
311210 økt med 303 medlemmer.

Antall tvistesaker
NAF sentralt har behandlet og avsluttet 5 tviste-
saker i 2010.

Resultat fra tarifforhandlingene
tarifforhandlingene ble gjennomført 20. og 21. 
april. Partene kom ikke til enighet. 
mekling ble gjennomført 9. og 10. juni. det ble 
fremlagt en skisse som ble avvist av NAF. 
Streik ble igangsatt fra 11. juni. 

i 1. uttak ble 1003 vektere i avd 6 og avd 7, samt 
ved flyplassene: Haugesund, Førde, molde, Stok-
marknes, Hammerfest og noen ved Gardermoen 
tatt ut.
i 2. uttak (15. juni) ble ytterligere 1464 vektere i 
avd 1, avd 2, samt ved flyplassene Kjevik, Ørsta/
Volda, Kristiansund, evenes, Lakselv og noen ved 
Sola og Gardermoen tatt ut.
3. uttaket var varslet iverksatt 21. juni og ville 
berøre ytterligere 791 vektere.
etter samtaler med meklingsmyndighetene ba 
partene om ny frivillig mekling. mekling ble gjen-
nomført 19. juni.

det ble fremlagt en skisse som partene aksep-
terte. Arbeid ble gjenopptatt den 20. juni.
Resultatet ble som følger:
en økning på kr. 7,19 pr. time (37,5 t uke) til sam-
tlige.
en økning på natt og helgetillegg med kr 2 pr. time 
i 2010 og ytterligere kr. 3 pr. time i 2011.

Partene er enige om at lønnsutviklingen i bran-
sjen skal bedres.
dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens 
status og gjøre den bedre i stand til å konkurrere 
om arbeidskraften.
det skal innen utgangen av januar hvert år 
forhandles om en opptrapping av lønnssatsene 
med særlig vekt på kompetanse som øker verdis-
kapningen i bransjen. Økningen gis med virkning 

fra 1. april og skal minst resultere i slik økning:
1. april 2011 kr. 2,00
1. april 2012 kr. 3,50 
1. april 2013 kr. 5,00 
målet er å komme nærmere gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn.
Resultatet av uravstemningen ble 83,4 % ja og 
16,6 % nei. 

Aktiviteter
Samarbeidsprosjekter med arbeidsgiversiden og 
andre:
Omdømmeprosjekt vakt NHO Service – NAF:
det er avholdt 8 planleggingsmøter/prosjektle-
delse. 
Prosjektet videreføres med nytt navn – Konsen-
sus 
det er ansatt egen prosjektleder.
det er gjennomført en hovedsamling med tillits-
valgte og ledere fra 7 virksomheter.
det er også gjennomført en mindre samling tilk-
nyttet et av delmålene.

Vekterskolen:
det er avholdt 4 styremøter samt 2 instruktørsam-
linger i 2010.
NHO Service har uten forutgående drøftinger 
sagt opp avtalen om vekterskolen. det er i et-
terkant av oppsigelsen avholdt forhandlingsmøte 
mellom partene. NHO Service fastholde oppsi-
gelsen. 
Skolen driftes frem til oppsigelsesdato som er 31. 
mars 2011.

Sikker Vakt:
det har vært avholdt 3 styremøter i Sikker Vakt.
7 virksomheter ble godkjent i 2010. 

SUN vakt:
det er avholdt 1 styremøte i SUN vakt.
NAF har deltatt med 9 representanter på Nord-
isk vekterkonferanse i Stavanger perioden 29. 
august – 03. september. Hovedområdene var 
gjennomgang og diskusjon rundt hvert enkelt 
lands lovreguleringer av bransjen og tariffavtaler, 
samt generelt om faglig-politisk samarbeid og eU 
standarder for bransjen. 
  
Bransjerådsaktiviteter
det er avholdt 1 samling i bransjerådet for vakt 
der høringsuttalelsen til forskrift om vaktvirksom-
hetsloven ble behandlet.

Overenskomstkurs
det er gjennomført Vekteroverenskomstkurs i 
avd. 4, avd 6, avd 7 og avd 8 i 2010.  
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SeRViCe OG VedLiKeHOLd, 
VAKtmeSteRAVtALeN m.m. 

Avtaleforhold og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 40 virksomheter 
hvorav 5 inngått i 2010.
Ved utgangen av perioden er det registreret 772 
medlemmer innenfor avtaleområdet, dette er en 
økning på 41 fra forrige periode. 
det er behandlet 2 saker hvorav 1 ble ferdig 
behandlet i 2010.
Avtalen omfatter skaldesanering,industriservice, 
flyvedlikehold, vaktmestere og flerfaglige tjen-
ester. Vi har overenskomster med NHO, HSH og 
SAmFO

Tariffoppgjøret
det ble gjennomført lønnsforhandlinger med NHO 
service 6.-7. mai. Partene kom ikke til enighet.
tidspunkt for mekling ble satt 23,-24. juni.
22. juni ble partene enige om et anbefalt resultat 
som ble sendt ut til medlemmene for uravstemn-
ing.
Oppgjøret fulgte den økonomiske rammen som 
ble resultatet i frontfaget.
Resultat av uravstemningen ble ja.
bilaget for vaktmestere ble ved årets oppgjør 
gjort om til et minstelønnsbilag, noe som gir de 
tillitsvalgte lokal forhandlingsrett på overens-
komsten. yrkesgruppen skadedyrbegrensere ble 
tillagt overenskomsten.

Aktiviteter
det har i hele perioden vært arbeidet aktivt for å 
få et eget fag i vidregående skole som kan dekke 
dagens vaktmestere. Ved utgangen av året ligger 
saken i SRy for behandling.
det ble foretatt en kartlegging av tillitsvalgte 
spesielt innen yrkesgruppen vaktmestere. det ble 
planlagt en samling for tillitsvalgte, samlingen ble 
avlyst grunnet liten påmelding. 
2 vaktmestere har deltatt på Nordisk bransjekurs 
for vaktmestere. tema for kurset var verving og 
tillitsvalgtes rolle.

ReNHOLd 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbudet har tariffavtale med 171 virksomheter, 
10 av tariffavtalene er inngått i 2010. 
det er en medlemsøkning på 56 medlemmer i 
perioden.
i 2010 har forbundet og avdelingene behandlet 84 

saker hvorav 46 av sakene ble avsluttet i peri-
oden.

Tariffoppgjøret
Lønnsforhandlingene ble avholdt 14.-15. april. 
Partene kom ikke til enighet. mekling ble gjen-
nomført 18.-19. mai. Avstanden mellom partene 
var så stor at meklingsmannen ikke fant grunn-
lag for å legge fram noen skisse. Streik var et 
faktum og igangsatt fra 20. mai kl. 06.00. totalt 953 
medlemmer ble tatt ut i 1. uttaket. Uttakene var 
geografiske alle medlemmene i  avd. 6 og 8 tatt 
ut, i tillegg til noen kunder i Oslo-området.
Streiken ble trappet opp med uttak 2 som ble 
iverksatt fra 25. mai kl.06.00. i uttak 2 ble 1046 
medlemmer tatt ut. Uttaket ble gjort i avd. 1-2-3-
og 5.
26. mai startet partene uformelle samtaler, 27. mai 
ble partene enig. 
Arbeidet ble gjennopptatt fredag 28. mai kl. 06.00.

det var stort mediafokus under streiken.Antall 
oppslag under streiken var ca. 600. 
det anbefalte forslaget ble sendt ut til medle-
mmene for uravstemning. Resultatet viste at 
overveldende ja da 93,35% av de som stemte sa 
ja. deltakelsen ved uravstemningen var 
skuffende lav, kun 22,63 av de stemmeberettigede 
avga stemme.

det økonomiske resultatet ved oppgjøret hadde 
en god kvinneprofil og var i tråde med de krav 
som medlemmene hadde sendt inn til tariffrådet. 
de med lengst ansiennitet fikk størst tillegg.

tillegg gitt ved årets lønnsoppgjør :
Under 18 år: kr.5,72 pr.time
         0-2 år: kr. 5,75 pr time
         2-4 år: kr. 6,25 pr.time
       4-10 år: kr. 6,50 pr.time
 Over 10 år: kr. 6,75 pr time

Ativiteter
det har blitt arbeidet godt gjennom hele perioden 
med viktige politiske tiltak for å bekjempe sosial 
dumping i renholdsbransjen. Opprettelse av 
regionale verneombud,innføring av id-kort og et-
tablering av en offentlig godkjenningsordning har 
hatt hovedprioritet.

det har blitt gjennomført møter med Arbeid, Næ
ringsdepartementet,Arbeidstilsynet og Landsor-
ganisasjonen. i høringer som id-kort og Oppret-
telse av regionale verneombud i renholdsbran-
sjen har forbundet vært egen høringsinnsans, 
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men har også svart via LO.
id-kort ble vedtatt i perioden og vil bli iverksatt så 
snart det er praktisk mulig.

det har vært løpende kontakt med Aid under 
prosessen med utvidelse av RVO-ordningen. 
Forskriften om regionale verneombud i renhold-
sbransjen ble fastsatt av Arbeidsdepartementet 
16. november 2010. i forbindelse med lønnsop-
pgjøret sendte partene et brev til Arbeidminister 
Hanne bjurstrøm og  krevd tiltak mot sosial 
dumping i renholdsbransjen blant annet at det 
ettableres en offentlig godkjenningsordning.
det er bevilget 10 millioner i neste periode for å 
igangsette treparts bransjeprogram i renhold-
sbransjen. Renholdsbransjen vil være første 
bransje som får et slikt bransjeprogram.

Partene ble innkalt til møte med ministeren 
der fremtidsplan for trepart bransjeprogram i 
renholdsbransjen ble diskutert. en offentlig god-
kjenninsgsordning vil været et viktig tiltak i det 
kommende bransjeprogrammet. 

Ren Utvikling
26 bedrifter ble godkjent i Ren Utvikling i 2010.
det er avholdt 2 styremøter og 4 arbeidsmøter der 
fokus har vært bransjens utvikling i 2010.

Overenskomstkurs
det er gjennomført overeskomstkurs i avdeling: 
4- 6 7 i perioden.

FRitidS-  OG  
AKtiVitetSAVtALeNe 

Gjeldene for følgende områder
• Bowlinghaller
• Treningsstudioer
• Badeland
• Dyreparker
• Fornøyelsesparker og lignende

Vi har ved årets slutt registrert 291 medlemmer 
innenfor overenskomstområdene. dette er en 
nedgang på 34 medlemmer
Vi har to avtaler på dette område, en med HSH og 
en med NHO.

Tariffoppgjøret 2010
tariffoppgjøret for 2010 var ett forbundsvist 
oppgjør, og ga et generelt tillegg på kr. 1.- pr 
time. Samt en likelønnspott. det ble også gitt ett 
lavlønnstillegg på kr 1,-

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

SKiANLeGG 

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, 
hvorav 1 er tilsluttet RbL / NHO og 3 er erk-
læringsbedrifter.  
Forbundet har også medlemmer i 5 virksomheter 
uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 66 medlemmer 
innenfor overenskomsten for Skianlegg. 
dette er en økning på 10 medlemmer fra 
foregående år

Fellesforbundet har også organisasjonsrett in-
nenfor overenskomstområdet.

Aktiviteter
det er ingen tviste eller yrkes/oppsigelsessaker 
pågående..

Tariffoppgjør 2010
tariffoppgjøret for 2009 var forbundsvist, og ga et 
generelt tillegg på kr. 1.- pr time. 
Samt ett tillegg fra 1.juli på kr 0.50,- 
minstelønnsatsene ble oppjustert med 5 % 
virkning fra 1. mai 2010 og med 3 % fra 1.mai 2011.

Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har tariffavtale med 4 virksomheter, 
hvorav 1 er tilsluttet RbL / NHO og 3 er erk-
læringsbedrifter.  
Forbundet har også medlemmer i 5 virksomheter 
uten tariffavtale.

Ved årets slutt var det registrert 66 medlemmer 
innenfor overenskomsten for Skianlegg. 
dette er en økning på 10 medlemmer fra 
foregående år

Fellesforbundet har også organisasjonsrett in-
nenfor overenskomstområdet.
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Aktiviteter
det er ingen tviste eller yrkes/oppsigelsessaker i 
2010

Tariffoppgjør 2010
tariffoppgjøret for 2009 var forbundsvist, og ga et 
generelt tillegg på kr. 1.- pr time. 
Samt ett tillegg fra 1.juli på kr 0.50,- 
minstelønnsatsene ble oppjustert med 5 % 
virkning fra 1. mai 2010 og med 3 % fra 1.mai 2011.

StAtLiG SeKtOR 

Årets hovedoppgjør for staten ble gjennomført ved 
felleskrav fra LO Stat, yS Stat og UNiO.
Samarbeidet mellom de tre hovedsammenslut-
ningene resulterte i at vi i fellesskap greide å slå 
tilbake Statens og Akademikernes nye forsøk på å 
pulverisere og svekke de kollektive elementene i 
Statens lønnssystem.

de ordinære forhandlingene førte ikke fram innen 
fristens utløp, og bruddet var et faktum.
den store saken i lønnsoppgjøret var likelønn og 
sluttresultatet må kunne betegnes som et historisk 
likelønnsløft for kvinner i staten. Selv om en ikke 
er i mål, var årets oppgjør en bra start.

totalrammen for årets oppgjør ble om lag 3,3 %. 
dette ble noe over resultatet i Frontfaget.det ble 
også tildelt 300 millioner kroner i ekstramidler til 

et løft for noen store kvinnedominerte grupper i 
Staten. Partene ble ellers enige om et generelt 
tillegg med virkning fra 1. mai 2010. dette starter 
på kr 8.500,- på de laveste lønnstrinnene, sti-
gende til kr 9.700,- opp til og med lønnstrinn 59, og 
deretter 2,1 % fra lønnstrinn 60 til lønnstrinn 98. 
det ble avsatt 1 % til sentrale justeringsforhan-
dlinger. det er her hovedvekten av likelønnsløftet 
ville komme.i tillegg ble det avsatt 0,8 % til lokale 
forhandlinger pr. 1. september 2010. Også her ble 
det lagt likelønnsføringer.

Uravstemningen for Staten i NAF ga 82,88 % ja og 
17,12 % nei. deltagelsen var 42,69 %.

i justeringsoppgjøret ble det oppnådd enighet 
mellom partene og resultatet ble presentert 30. 
juni 2010. Fra Statens side ble det foretatt forsøk 
på omkamp på områder som ble avvist under 
meklingen. disse forsøkene ble avvist av de 
samarbeidende hovedsammenslutningene også 
denne gang. Resultatet i justeringsoppgjøret viser 
at NAFs yrkesgrupper i Staten kom godt ut av 
justeringsforhandlingene. enten det var konkrete 
løft på gjennomgående stillinger eller for f.eks. 
fagarbeidere m/fagbrevs utvidelse av lønnsram-
men. det siste skaper rom ved HtA § 2.3.3 lokale 
forhandlinger.

Medlemsutviklingen:
medlemsutviklingen for NAFs yrkesgrupper i 
Staten har vært positiv i 2010. 
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medlemstallet i Norges Vassdrags- og ener-
gidirektorat – NVe anlegg er stabilt og svært 
tilfredsstillende. Samtlige som er organisasjons-
mulige i Norsk Arbeidsmandsforbund er medlem-
mer.

 

det er gjennomført lokale forhandlinger med et 
svært godt resultat. 

Særavtalen er reforhandlet, hvor det ble lagt vekt 
på en styrking av brakkebestemmelsene. 
en svært fordelaktig avtale på seniorpolitikk er 
også fremforhandlet.

Norges vassdrags- og energi- 
direktorat – NVE-anlegg

Statens vegvesen
det har vært en positiv medlemsutvikling i Stat-
ens Vegvesen i 2010. 

Norsk Arbeidsmandsforbund har dyktige region-
stillitsvalgte i alle regioner i SVV, som arbeider 
svært godt.

det er gjennomført lokale forhandlinger (HtA 
§ 2.3.3) i regionene, som ble stadfestet i møte 

mellom Vegdirektoratet og organisasjonene. 
Resultatet må sies å være godt for våre medlem-
mer, etter en iherdig innsats fra våre tillitsvalgte i 
regionene. 

det har ellers vært satt fokus på bl.a. revidering 
av «Lokal lønnspolitikk i SVV»

Kystverket

medlemstallet i Kystverket har hatt en gledelig 
utvikling i 2010. Norsk Arbeidsmandsforbund 
har således styrket sin stilling medlemsmessig i 
Kystverket.

det er gjennomført lokale (HtA § 2.3.3 og HtA § 
2.3.4) forhandlinger med et svært godt resultat for 
NAFs medlemmer. de lokale forhandlingene er 
ført mellom Kystdirektoratet og organisasjonene. 

ellers har året vært preget av en omfattende OU-
prosesser i Kystverket som ikke vil være på plass 
før 2011. 

Også i denne perioden er det brukt mye tid på det 
politiske arbeidet rundt Kystverket og oljevern-
beredskapen, samt slepebåtberedskapen. Sam-
men med de tillitsvalgte i Kystverket har forbun-
det satt fokus på de utfordringene Kystverket og 
de ansatte står overfor. det er nå inngått avtale 
om bygging av nytt fartøy, og fartøyfornyelsen er 
dermed kommet i gang. Norsk Arbeidsmandsfor-
bund må sies å ha vært sterkt delaktig i å få dette 
til.

etter ønske fra FAd og Kystverket har forhandlin-
gene på ny særavtale for fartøymannskapene blitt 
utsatt.
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NORSK ARbeidSmANdSFORbUNdS  
diPLOm eR tiLdeLt:

Kjell Norman Borglund, Innlandet
Beathe Pettersen, Øst
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Årsberetning 2010

ViRKSOmHeteNS ARt
Norsk Arbeidsmandsforbund er et fagforbund som 
forhandler lønns- og avtalevilkår for sine medlem-
mer, både innenfor offentlig og privat sektor. Kon-
sernet består i tillegg til forbundet av Møllergt. 3 
AS. Dette selskapet er knyttet til forbundets virk-
somhet for delvis å dekke eget behov for kontorlo-
kaler. Forretningsvirksomheten er lokalisert i Oslo 
med 11 avdelinger i Norge, herav en på Svalbard. 
I 2010 har arbeidsmarkedet vært tilfredsstillende 
innen de fleste av forbundets virksomhetsområder.

FORtSAtt dRiFt
Årsregnskapet for 20010 er avlagt under forutset-
ning om fortsatt drift. Til grunn for dette er for-
bundets strategiske planer og budsjetter for kom-
mende år. 
Det skal avsettes  midler for å styrke utdannings-
fondet og streikefondet. Det ble avsatt      
kroner 1,7 millioner til landsmøte i 2011.

ARbeidSmiLJØ OG PeRSONALe
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører 
forbundet og konsernselskapet oversikt over totalt 
sykefravær for de ansatte og tillitsvalgte. I 2010 har 
det totale sykefraværet vært på 

7 % av faktisk arbeidstid i forbundet. Både 
forbundet og konsernselskapet arbeider løpende 
med forbedringer av arbeidsmiljø og derigjen-
nom tiltak med å redusere antall sykedager. Det 
er ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige 
arbeidsuhell som har resultert i store personskader 
eller materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes 
som godt, og det arbeides løpende med tiltak til 

forbedringer. Det er opprettet arbeidsmiljøutvalg. 
Forbundet er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Se 
forøverrig eget punkt om AMU i den faglig-poli-
tisk beretning.

LiKeStiLLiNG
31 % av forbundets medlemmer er kvinner. Kvin-
neandelen i de valgte organene fordeler seg slik;  i 
forbundsstyret 36 %, i landsstyret 40 %. En rep-
resentant i landsstyret har minoritetsbakgrunn. 
Forbundsledelsen består av 7 personer valgt av 
landsmøtet, 3 av disse er kvinner. Av bedriftens an-
satte er 44 % kvinner.
Ca 12 % av medlemmene til Arbeidsmandsforbun-
det har minoritetsbakgrunn. Forbundet oppfor-
derer disse medlemmene til å være med i styrer 
både lokalt og sentralt.

46% av ansatte er kvinner, 54% menn og 4% har 
minoritetesbakgrunn.

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

ReSULtAt,  F iNANSieRiNG OG 
FRemtidiG UtViKLiNG

Driftsinntektene i NAF med avdelinger var på 
kroner 122 555 874  i 2010, for konsernet var det 
kroner 127  796 905 millioner. Årsresultatet for 
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NAF med avdelinger var underskudd på kroner 
-1367433 millioner.Hele konsernet hadde et over-
skudd på kroner 1 406 474 millioner.
 
Konsernets finansielle stilling pr. 31.12. 2010er 
god.

Forbundets virksomhet har ikke økonomisk vin-
ning som formål, men en forsvarlig økonomisk 

drift hvor de økonomiske ressurser brukes til å 
fremme medlemmenes interesser i samsvar med 
forbundets vedtekter.  

Forbundsstyret foreslår at overskuddet overføres 
på følgende:

Annen egenkapital        1 406 474

Oslo, 09. mai 2010
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2 010 2 009
 Driftsinntekter 
 Kontingent inntekter 114 291 611 112 638 602
 Pensjonistkontingent 5 430 429 5 201 082
 Andre inntekter 1 081 531 4 425 445
 Sum inntekter 120 803 571 122 265 129

 Driftskostnader 2 009
 Kontingent til andre organisasjoner 14 366 980 14 259 944
 Forsikringer 27 492 357 27 777 777
 driftstilskudd 13 451 584 13 571 587
 Lønnskostnader 40 289 470 38 457 223
 Avskrivninger 526 095 710 269
 Andre kostnader 23 371 724 20 829 750
 Sum driftskostnader -119 498 210 -115 606 550

 Driftsresultat 1 305 361 6 658 579

 Finansposter 
 Renteinntekter 3 371 084 3 453 075
 Renteinntekter fra møllergata 3 700 000 800 000
 Aksjeutbytte møllergata 3 
 Aksjeutbytte div 316 193 1 420 000
 Andre finansintekter 
 Rentekostnader -149
 Finanskostnader -7 109
 Netto finansinntekter 4 387 128 5 665 965

 Årsresultat etter finansinntekter 5 692 489 12 324 544
 Avsetning til Landsmøte 1 700 000 1 700 000
 Resultat etter avsetning 3 992 489 10 624 544
 Streikebidrag 5 957 579
 Resultat etter streikebidrag -1 965 090
 Andre avsetninger  
 Kampfondet 4 000 000
 Utdanningsfondet 300 000
 egenkapital -1 965 090 6 324 544

Resultatregnskap 2010 NAF
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 2 010 2 009
Eiendeler
Anleggsmidler  
Varige driftsmidler  8 088 733 5 428 366
Sum varige anleggsmidler 8 088 733 5 428 366

Finansielle anleggsmidler
Pensjonsmidler  14 329 143 14 329 143
 Aksjer og andeler  12 958 601 12 958 601
Aksjer i møllergata 3  300 000 300 000
Andre finansielle midler  12 868 958 12 889 751
Lån til møllergata 3  20 000 000 20 000 000
Sum finansielle anleggsmidler 60 456 702 60 477 495

Sum anleggsmidler 68 545 435 65 905 861

Omløpsmidler
Kundefordringer  16 416 678 10 542 826
Andre fordringer  1 203 330 3 144 317
Fordringer møllergata 3  5 507 725 5 907 350
Sum fordringer 23 127 733 19 594 493

Bank/kontanter  96 253 021 99 338 814

Sum omløpsmidler 119 380 754 118 933 307
SUM EIENDELER 187 926 189 184 839 168

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital

Annen egenkapital  156 470 952 164 455 758

Avsetninger
Pensjonsforpliktelser  13 968 985 6 228 987
Avsetning til Landsmøte  6 663 313 4 963 313
Andre avsetninger  461 500 276 500
Sum avsetninger 21 093 797 11 468 799

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  3 016 291 1 797 841
Øvrig kortsiktig gjeld  7 345 151 7 116 770
Gjeld til møllergata 3
Sum kortsiktig gjeld 10 361 441 8 914 611

Sum gjeld 31 455 238 20 383 410
Sum gjeld og egenkapital 187 926 190 184 839 168

Balanse 2010 Forbundet
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Konsern regnskap 2010

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

2 009 2 010 Note Note 2 010 2 009
driftsinntekter

112 638 602 114 291 611 Kontingent inntekter 114 291 611 112 638 602
5 201 082 5 430 429 Pensjonist kontingent 5 117 743 5 201 082

Leieinntekter 5 430 429 4 378 419
7 298 260 2 833 834 Andre inntekter 2 957 122 7 298 260

125 137 944 122 555 874 Sum inntekter 127 796 905 129 516 363

Driftskostnader
14 950 865 15 115 328 12 Kontingent til andre organisajoner 12 15 115 328 14 950 865
27 777 777 27 492 357 Forsikringer 27 492 357 27 777 777
40 303 896 41 786 068 4 Lønnskostnader 4 41 786 068 40 303 896

760 269 576 095 5 Avskrivninger 5 1 094 600 1 189 819
35 558 464 36 324 862 6,10,11 Andre kostnader 6,10,11 36 494 694 35 898 443

1 700 000 1 700 000 Avsetning til Landsmøte 1 700 000 1 700 000
121 051 271 122 994 710 Sum driftskostnader 123 683 047 121 820 800

4 086 673 -438 836 Driftresultat 4 113 858 7 695 563

Finansposter
4 245 112 4 030 428 Renteinntekter 4 040 115 4 276 981

800 000 700 000 Renteinntekter fra møllergata 3
Salg av aksjer

Andre finansinntekter
Aksjeutbytte møllergata 3

1 437 500 333 693 Aksjeutbytte div 333 693 1 437 500
-149 Rentekostnader -7 233

-87 140 -35 000 Andre finanskostnader -35 000 -87 140
Reversering av finansielle midler

Nedskriving av aksjer
6 395 472 5 028 972 Netto finansposter 4 331 575 5 627 341

10 482 145 4 590 136 Ordinært resultat før skatt 8 445 433 13 322 904
Skattekostnad 13 -1 081 380 -789 853

10 482 145 4 590 136 Årsresultat 7 364 053 12 533 051

-5 957 579 10 Streikebidrag 10 -5 957 579

-1 367 443 Resultat etter streik 1 406 474
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NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

 2 009  2 010 Note    Note  2 009  2 010 
 Eiendeler 

 Utsatt skattefordel  14  320 733  - 
 Sum immaterielle eiendeler  320 733  - 

 5 464 499  8 253 956  bygninger  39 040 458  48 865 815 
 483 867  412 277  Kontorutstyr  608 867  503 777 

 5 948 366  8 666 233  5  Sum varige anleggsmidler  5  39 649 325  49 369 592 

 Finansielle anleggsmidler 
 13 892 679  13 892 679  8  Aksjer og andeler  8  13 892 679  13 892 679 

 300 000  300 000  8  Aksjer i møllergata 3 
 14 329 143  14 329 143  3  Pensjonsmidler  3  14 329 143  14 329 143 
 13 386 546  13 368 958  7  Andre finansielle midler  7  13 778 576  13 760 988 
 20 000 000  20 000 000  7  Lån til møllergata 3 
 61 908 368  61 890 780  Sum finansielle anleggsmidler  42 000 398  41 982 810 

 67 856 734  70 557 013  Sum anleggsmidler  81 970 456  91 352 402 

 Omløpsmidler 
 5 390 272  5 125 802  9  Kundefordringer  5 425 098  5 294 215 
 3 144 317  2 340 604  Andre fordringer  7 339 650  2 399 375 
 5 907 350  5 507 725  Fordringer møllergata 3 

 14 441 939  12 974 131  Sum fordringer  12 764 748  7 693 590 

 128 838 576  131 930 773  13  Bankinnskudd og kontanter  13  130 444 483  134 294 239 

 143 280 515  144 904 904  Sum omløpsmidler  13  143 209 231  141 987 829 

 211 137 249  215 461 917  Sum eiendeler  225 179 688  233 340 232 
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 2 009  2 010 Note  Note  2 009  2 010 

  Egenkapital 

 188 530 511  181 450 713  15  Annen egenkapital  15  201 067 337  196 761 457 
 188 530 511  181 450 713  15  Sum egenkapital  201 067 337  196 761 457 

 Gjeld 
 Avsetning for forpliktelser 

 6 228 987  13 968 982  3  Pensjonsforpliktelser  3  6 228 987  13 968 982 
 5 258 718  7 124 813  Andre avsetninger  5 258 718  7 124 813 

 11 487 705  21 093 795  Sum avsetning for forpliktelser  11 487 705  21 093 795 

 Øvrig langsiktig gjeld  1 156 100  1 156 100 

 11 487 705  21 093 795  Sum langsiktig gjeld  12 643 805  22 249 895 

 Kortsiktig gjeld 
 3 458 779  2 976 879  Leverandør gjeld  3 458 780  5 694 596 
 3 433 187  5 615 721  Annen kortsiktig gjeld  3 438 187  3 611 953 

 51 667  31 667  Gjeld møllergata 3 
 betalbar skatt  396 178  729 189 

 4 175 400  4 293 142  Skyldige offentlige avgifter  4 175 400  4 293 142 
 11 119 033  12 917 409  Sum kortsiktig gjeld  11 468 546  14 328 880 

 22 606 738  34 011 204  Sum gjeld  24 112 351  36 578 775 

 211 137 249  215 461 917  Sum gjeld og egenkapital  -  225 179 688  233 340 232 

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet
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2 009 2 010 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 010 2 009

10 482 145 -1 367 443 Ordinært resultat 1 406 474 12 533 051
760 269 576 095 Ordinære avskrivninger 1 094 600 1 189 819
87 140 35 000 tap av aksjer 35 000 87 000

Nedskrivning av finansiellemidler 0
-1 013 937 1 885 148 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 1 885 148 -1 013 937

180 920 1 467 808 endringer fordringer 5 071 158 180 920
277 643 1 798 375 endringer kortsiktig gjeld 2 860 334 957 997

-156 293 1 866 095 endringer i avsetninger 1 866 095 -156 293
346 448 Andre tidsavregninger 320 763 -98 336

10 964 335 6 261 078 Netto kontantstrøm fra forbundets  
operasjonelle aktiviteter

14 539 572 13 680 221

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-251 891 -3 186 469 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -10 707 374 -3 563 141

Salg av varige midler
-5 476 738 17 588 endringer i andre finansielle anleggsmidler 17 558 -9 011 589
-5 728 629 -3 168 881 Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet mv -10 689 816 -12 574 730

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nedbetalinger langsiktig gjeld 0 66 667

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter mv 0 66 667

5 235 706 3 092 197 Netto endring i kontanter og bankbeholdninger 3 849 756 1 172 158
123 602 870 128 838 576 beholdning av kontanter og likvider 01.01 130 444 483 129 272 325
128 838 576 131 930 773 Beholding av kontanter 31.12. 134 294 239 130 444 483

128 838 576 131 930 773 Faktisk beholdning årsregnskap PR 31.12 134 294 239 130 444 483

Kontantstrømoppstilling 2010

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet
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2 009 2 010 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 010 2 009

10 482 145 -1 367 443 Ordinært resultat 1 406 474 12 533 051
760 269 576 095 Ordinære avskrivninger 1 094 600 1 189 819
87 140 35 000 tap av aksjer 35 000 87 000

Nedskrivning av finansiellemidler 0
-1 013 937 1 885 148 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 1 885 148 -1 013 937

180 920 1 467 808 endringer fordringer 5 071 158 180 920
277 643 1 798 375 endringer kortsiktig gjeld 2 860 334 957 997

-156 293 1 866 095 endringer i avsetninger 1 866 095 -156 293
346 448 Andre tidsavregninger 320 763 -98 336

10 964 335 6 261 078 Netto kontantstrøm fra forbundets  
operasjonelle aktiviteter

14 539 572 13 680 221

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-251 891 -3 186 469 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -10 707 374 -3 563 141

Salg av varige midler
-5 476 738 17 588 endringer i andre finansielle anleggsmidler 17 558 -9 011 589
-5 728 629 -3 168 881 Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet mv -10 689 816 -12 574 730

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nedbetalinger langsiktig gjeld 0 66 667

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter mv 0 66 667

5 235 706 3 092 197 Netto endring i kontanter og bankbeholdninger 3 849 756 1 172 158
123 602 870 128 838 576 beholdning av kontanter og likvider 01.01 130 444 483 129 272 325
128 838 576 131 930 773 Beholding av kontanter 31.12. 134 294 239 130 444 483

128 838 576 131 930 773 Faktisk beholdning årsregnskap PR 31.12 134 294 239 130 444 483
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NOte 1  –  
ReGNSKAPSPRiNSiPPeR

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god regns-
kapsskikk.

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

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

Klassifisering og vurdering 
av balanseposter
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall
inntrer og dette ikke forventes å være forbig-
ående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regns-
kapsposter 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 anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balan-
seføres 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 inntekts-
ført i sin helhet.

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

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfat-
ter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksis-
terer mellom regnskapsmessige og skattemes-
sige 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 kontantekvival-
enter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre 
kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart 
og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til 
kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere 
enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Noter til forbunds- og konsernregnskapet   for 2010

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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Noter til forbunds- og konsernregnskapet   for 2010

NOte 3  PeNSJONSKOStNAdeR

beregnet kostnad og noteopplysning knyttet til den forsikringsdekkede ordningen, inklusive AFP.  
2010 tall inkl aga..

Forbundets pensjon- og forsikringsordninger tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OtP).
dNFP er en fellesordning med andre forbund i LO, beregningene er gjort med et annet parametersett
enn hva som er lagt til grunn for forbundets egne ordninger

2010
Sikret Usikret Sum

brutto pensjonsforpliktelser 43 125 749 8 293 343 51 419 092
estimerte pensjonsmidler 31 940 629 0 31 940 629
Netto pensjonsforpliktelser 11 185 120 8 293 343 19 478 463
ikke resultatført estimatavvik 5 575 096 5 575 096
balanseført verdi av pensjonsforpliktelser (pensjonsmidler) 11 185 120 2 718 247 13 903 367

brutto pensjonsforpliktelse dNFP, forbundets andel 5 517 324

Økonomiske forutsetninger: Sikret ordning 
og AFP

dNFP

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

2010
Årets opptjente pensjonsrettigheter 6 145 122
Rentekostnader av opptjente pensjonsrettigheter 1 746 149
Avkastning av pensjonsmidler -1 979 205
Administrasjonskostnader 322 119
Årets resultatføring av plan- og estimatavvik 1 254 353
Netto pensjonskostnad 7 488 538



NOte 4  LØNNSKOStNAdeR,  ANtALL,  ANSAtte,  GOdtGJØReLSe

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

ÅRSBERETNING 201050

2 009 2 010 2 010 2 009
31 639 891 31 507 871 Lønninger, feriepenger NAF ansatte 31 507 871 31 639 891

7 463 825 7 488 538 Pensjonskostnader 7 488 538 7 463 825
-2 877 925 -1 990 795 Refunderte sykepenger -1 990 795 -2 877 925
1 110 863 1 243 967 Lønnskostnader RVOer 1 243 967 1 110 863
2 967 242 3 536 488 tapt arbeidsfortjeneste styrer/møter 3 536 488 2 967 242

40 303 896 41 786 068 Sum lønnskostnader 41 786 068 40 303 896

2 009 2 010 Godtgjørelse forbundsleder 2 010 2 009
664 123 697 640 Lønn/honorar 697 640 664 123

43 241 98 048 Andre godtgjørelser 98 048 43 241
42 690 45 753 Pensjonsordning 45 753 42 690

750 054 841 441 Sum 841 441 750 054

2 009 2 010 Godtgjørelse til revisor (eksl.mva).)      2 010 2 009
171 041 108 750 Lovpålagt revisjon 108 750 171 041

152 490 Andre tjenster utenfor revisjon 152 490
171 041 261 240 Sum Ernst & Young 261 240 171 041

Revisjonshonorar Tom Røisi
Lovpålagt revisjon 16 125 15 910

171 041 261 240 Sum revisjonskostnader 277 365 186 951

280 000 280 000 Lån til ansatte/tilitvalgte 280 000

72 70 Antall årsverk 70 72



Leiligheter Kontorutstyr
EDB- 

maskiner
EDB- 

programmer
Kontor- 

maskiner Sum
Anskaffelseskost 01.01.10 6 921 993 809 411 162 500 126 558 8 020 462
Anskaffelse av nytt utstyr 2010 2 731 964 0 454 505 3 186 469
Akkumulert avskriving -1 400 000 -725 448 -162 500 -151 502 -101 248 -2 540 698
Balanseført verdi 31.12.2010 8 253 957 83 963 0 303 003 25 310 8 666 233

Årets avskrivning 50 000 269 804 54 167 151 502 50 622 576 095
Økonomisk levetid 3 3 5 5
Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær

NOte 5  ANLeGGSmidLeR NAF med AVdeLiNGeR

NOte 5  KONSeRN

VARiGe dRiFtSmidLeR beStÅR AV: 
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Bokført verdi Ligningsverdi
12/31/2010 12/31/2010

Gården møllergata 3  1 331 600  20 087 728 
Sanering m3 1998  2 787 600  - 
Rehabilitering 1998  2 975 000  - 
Rehabilitering 1999  1 155 900  - 
Rehabilitering 2006 tekn.anlegg  1 855 400 
Rehabilitering 2008  19 311 800 
Rehabilitering 2009  3 258 800 
Rehabilitering 2010  7 445 700 
Kaffestasjon  94 900 
Paviljong møllergata 3  143 000  - 
tomt møllergata 3  252 159  - 
inventar møllergata 3  20 500  88 573 
edb utstyr  71 000  46 976 

 40 703 359  20 223 277 

Inventar/edb Bygninger Tomt Sum
Sum  

konsern
Anskaffelseskost pr. 1.1.  182 818  41 067 426  252 159  41 502 403 49 522 865
tilgang i året  -  7 520 905  -  7 520 905 10 707 374
Akk.ord.avskrivninger 31.12.  -91 318  -8 228 631  -  -8 319 949 -10 860 647
bokført verdi pr. 31.12.  91 500  40 359 700  252 159  40 703 359 49 369 592

0
Årets ordinære avskrivninger  33 500  485 005  -  518 505 1 094 600

Prosentsatser for ord.avskrivn. 15-20% 1-10%

Skattemessige avskrivninger er kr. 1.828.146,- i 2010.
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NOte 6 :  SAmmeNSLÅtte POSteR

NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

2 009 2 010 2 010 2 009
3 299 499 3 550 000 Fagbladet 3 550 000 3 299 499
8 915 473 10 234 914 Reisekostnader 10 234 914 8 915 473
1 647 673 1 548 055 Agitasjon 1 548 055 1 647 673

476 217 386 456 drift av RVO 386 456 476 217
4 465 796 5 052 263  Netto kurs kostander 5 052 263 4 465 796

14 522 012 13 645 283 Kontorhold it-kostn. trykking 13 434 002 14 861 988

1 570 440 741 527
bevilgninger og andre 

medlemsrelaterte kostnader 741 527 1 570 440
72 000 45 000 Utdanningsstipend til medlemmer 45 000 72 000

589 356 504 604 Klubbkostnader 504 604 589 356
616 760 Streiken 616 760

Andre kostander 0
35 558 467 36 324 862 Sum andre driftskostnader 36 113 581 35 898 443
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NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeR

KONSeRNet

KONSeRNet

NOte 7 :  ANdRe FiNANSieLLe midLeR

NOte 8  AKSJeR OG ANdeLeR

NOte 9 :  KONtiNGeNt tidSAVGReNSNiNG

det er tatt hensyn til mulige tap.Opptjent og ikke motatt kontingent pr.31.12.10 er på kr.1517283,14

2 009 2 010 2 010 2 009
12 000 000 12 000 000 Sparebank1 12 000 000 12 000 000

358 180 358 180 Ansvarlig lånekapital evig varende 358 180 358 180
213 366 192 778 Kongresssentret 192 778 213 366
280 000 318 000 Lån til ansatte/tilitsvalgte 318 000 280 000

Obligasjoner i Folkets Hus 391 030 391 030
Andeler i ObOS 1 000 1 000

500 000 500 000 Lån til Folkets Hus trondheim 500 000 500 000
35 000 Stiftelsen Arbeid og kultur 35 000

13 386 546 13 368 958 SUM 13 760 988 13 778 576

20 000 000 20 000 000 møllergata 3

2 009 2 010 2 010 2 009
8 860 800 8 860 800 SPb -gruppen1 aksjer 2769 8 860 800 8 860 800
1 950 000 1 950 000 SPb -gruppen1 aksjer 390 1 950 000 1 950 000
2 083 400 2 083 400 Fagb. inv.selskap 2083400 aksjer 2 083 400 2 083 400

45 401 45 401 Andeler i kongressentret 45 401 45 401
15 000 15 000 Statsansatteshus 15 000 15 000
4 000 4 000 Pax forlag 4 000 4 000

31 848 31 848 Aksjer avd01 31 848 31 848
17 000 17 000 Aksjer avd 02 17 000 17 000

100 001 100 001 div aksjer avd 05 100 001 100 001
30 000 30 000 Aksjer i Folkets Hus molde avd3 30 000 30 000
40 200 40 200 Andeler i Sunndalsøra avd3 40 200 40 200

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

13 892 678 13 892 678 Sum 13 892 678 13 892 678

300 000 300 000 m3 AS
300 000 300 000 sum

14 192 678 14 192 678 total for note 8 13 892 678 13 892 678
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NOte 11 :  KONtiNGeNteR

NAF med AVdeLiNGeR

NAF med AVdeLiNGeR

KONSeRNet

KONSeRNet

NOte 12  :  KONtANteR OG bANKiNNSKUdd

NOte 13  SKAtt

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige 
resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag

NOte 10  :StReiKeKOStNAdeR

2 010
Streik bidrag renhold og vakt 7 335 850

Streikbidrag avd 05 219 710
Sum 7 555 560

Refusjon fra LO -1 597 981
SUM etter refusjon 5 957 579

2 009 2 010 2 010 2 009
13 978 653 13 213 334 Kontingent til LO 13 213 334 13 978 653

972 212 1 901 994 Kontingent til øvrige organisasjoner 1 901 994 972 212
14 950 865 15 115 328 Sum 15 115 328 14 950 865

2 009 2 010 2 010 2 009
124 097 098  127 148 620 bank/kontanter  129 512 086 125 703 005

4 741 478 4 782 153 Skattekonto(bundne midler) 4 782 153 4 741 478
128 838 576 131 930 773 Sum 134 294 239 130 444 483

2 010 2 009
Resultat i skattepliktig virksomhet 3 855 297 2 840 759
Permanente forskjeller:
,+/- permanente forskjeller 6 773 -19 858
Midlertidige forskjeller
,+/-Årets endring i midlertidige forskjeller -1 316 689 -1 405 980
Sum skattegrunnlag 2 545 381 1 414 921
betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 28% 712 707 396 178
Sum 712 707 396 178
Sum betalbar skatt i balansen 712 707 396 178
,+/- endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 368 673 393 675
,+/- For lite(for mye avsatt selskapsskatt tidligere år   
Sum skattekostnad i resultatregnskapet 1 081 380 789 853
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NAF med AVdeLiNGeR KONSeRNet

NOte 14  :  eGeNKAPitAL

2 010
Streik bidrag renhold og vakt 7 335 850

Streikbidrag avd 05 219 710
Sum 7 555 560

Refusjon fra LO -1 597 981
SUM etter refusjon 5 957 579

2 009 2 010 2 010 2 009
178 073 429 188 530 511 egenkapital 01.01 201 067 337 188 559 349

-25 063 -5 712 355 tilført -5 712 355 -25 063
Anvendt

10 482 145 -1 367 443 Årets resultat 1 406 474 12 533 051
188 530 511 181 450 713 Egenkapital 31.12 196 761 456 201 067 337



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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