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Lederen har ordet
Innledning
Vi kan se tilbake på året 2016 som et spennende 
år for Norsk Arbeidsmandsforbund. Året har 
vært dominert av mye usikkerhet både i norsk 
økonomi og på arbeidsmarkedet, påvirket av fall  
i oljeprisen og kronekurs.

Disse forholdene har preget flere av våre 
medlemsgrupper på ulikt vis. I tillegg har året 
vært preget av lønnsoppgjøret, pensjonspørsmålet 
og det viktige arbeidet med organisasjonsutvikling  
i vårt eget forbund.

Den politiske situasjon
Høyre/Fremskrittspartiet-regjeringen med støtte 
fra Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget, 
har fortsatt sin politikk i 2016 med å gi mer 
skattelette til de med nok fra før, mens vanlige 
arbeidsfolk og fellesskapet får mindre å rutte 
med. Gjennom skattekuttene ble det også mindre 
til tiltak, omstilling til arbeidsledige og velferd. 
Regjeringen har fortsatt denne skattepolitikken 
til tross for den høye ledigheten på godt over 4%  
i hele landet, som har pågått over flere år.

Dette har bidratt til at flere og flere norske 
familier sliter med å få endene til å møtes  
i hverdagen. Forbundet har ovenfor myndigheter 
og politikere krevd bedre tiltak for å øke syssel-
settingen i utsatte regioner og næringer. Deler av 
bergindustrien har måttet gå til oppsigelser, dette 
har vi først og fremst sett på Svalbard i Store 
Norske og gruvevirksomheten på Sydvaranger.

I januar kom arbeidstidsutvalget med sin 
innstilling til regjeringen. Dette utvalget 
konkluderte med sterkere arbeidsgiverstyring over 
arbeidstaker og mindre innflytelse for tillitsvalgte. 
Dette var et ytterligere angrep på arbeidsmiljøloven 
og svekkelse av våre medlemmers rettigheter 
både når det gjelder kompensasjon for ubekvem 
arbeidstid og muligheten til å påvirke sin egen 
arbeidstid. Representanter fra arbeidstakerne var 
heller ikke representert i dette utvalget.

Hovedoppgjøret
Det mange kaller «vårens vakreste eventyr» - 
lønnsoppgjøret for 2016, var et hovedoppgjør 
som først og fremst var preget av kravet om 
tjenestepensjon inn i tariffavtalene våre. 
Vårt forbund konkluderte med at dette var et 
svært viktig spørsmål for våre medlemmer og 
ønsket et samordnet oppgjør med forbundsvise 
tilpasninger. Slik ble det dessverre ikke,  
da flertallet i LO gikk for et forbundsvist 

oppgjør og at pensjonspørsmålet skulle ivaretas 
gjennom frontfagforhandlingene. Resultatet 
av forhandlingene innebar at det ikke ble 
noe generelt tillegg, men nye utredninger om 
pensjon. Regjeringen etterkom partenes ønske 
om at permitteringsperioden utvides fra dagens 
30 uker til 52 uker, og fem dager med lønnsplikt 
etter 30 uker. Rammene for våre bransjevise 
overenskomster var med dette lagt og forbundet 
gikk gjennom tøffe forhandlinger og mekling bl.a. 
på renholdsoverenskomsten. Vi kom til enighet 
og dette hovedoppgjøret gikk sin gang uten at 
noen av forbundets medlemsgrupper gikk ut  
i streik. Det må vi si oss fornøyde med.
 
Kamp mot sosial dumping  
og arbeidslivskriminalitet
Forbundet har også i 2016, i tråd med vårt  
handlingsprogram, arbeidet aktivt med mer 
effektive tiltak mot sosial dumping og arbeids-
livskriminalitet. Det har vært løpende dialog med 
politiske myndigheter, og arbeidsgiversiden. Fokus 
har ligget spesielt på renholds- og anleggsbransjen, 
og forbundet har deltatt aktivt i det viktige arbeidet. 
Arbeidet har gitt resultater gjennom opprettelse av 
bl.a. flere arbeidslivskriminalitetsentre, økte tilsyns-
kontroller i bransjer som renhold og anlegg.  
Allmenngjøringsloven (fastsatt gjennom forskrift) 
for renholdbedrifter er også opprettholdt i 2016.

Riksrevisjonen foretok gjennom to rapporter 
i 2016, en gjennomgang av myndighetenes 
oppfølging av Stortingets vedtak om tiltak 
mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 
innenfor bl.a. renholds- og anleggssektoren. 

Rapportene som ble oversendt og behandlet av 
Stortinget konkluderte med at myndighetenes 
bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet ikke er god nok og at myndighetene 
må samarbeide bedre og etterleve regelverket for 
offentlige anskaffelser. Arbeidstilsynets tilsyns-
virksomhet og politiets prioriteringer av arbeids-
livskriminalitet fikk sterk kritikk av Stortinget. Jeg 
forventer sterke forbedringer på disse områdene 
fra regjeringen  i tiden som kommer.   

Ulykker
Det ble også registrert en økning i alvorlige ulykker 
og dødsulykker (8) i 2016 i anleggsbransjen. Dette er 
en trend vi ikke kan akseptere og det innebærer 
at det må jobbes ytterligere med det viktige 
arbeidet med helse miljø og sikkerhet mot en 
nullvisjon for skader i bygg- og anleggsbran-
sjen. Det viktige arbeidet med helse miljø og 
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sikkerhets charteret med nullvisjon for skader  
i bransjen er gitt høy prioritet i 2016.

Egen organisasjon
Forbundet har prioritert arbeidet med organisa-
sjonsbygging høyt i 2016. Et eget organisasjonspro-
sjekt ble nedsatt, målsettingen er å bygge sterke og 
selvstendige tillitsvalgtorganisasjoner i en rekke 
landsomfattende bedrifter hvor det er tariffavtale.

Vi har stort medlemspotensiale i flere av de 
store landsomfattende bedriftene, men mangler 
tillitsvalgte flere steder.

Parallelt har forbundet deltatt i LOs fellesprosjekt 
for organisering i servicebransjene. Renhold og vakt 
er gitt prioritet innenfor våre bransjeområder i dette 
prosjektet. Jeg har god tro på at disse tiltakene vil 
bidra til å styrke organisasjonen vår og bidra til økt 
medlems- og tillitsvalgtrekruttering i årene som 
ligger foran oss.

Medlemsutvikling
Antallet aktive medlemmer i forbundet har økt 
med 151 stykker sammenlignet med 2015.  
Den største medlemsveksten har vært innen 
private anlegg der vi økt med 326 medlemmer. 
Innen bergindustrien har vi sett et medlemstap 
grunnet nedbemanning av Store Norske. Det gjøres 
en stor jobb med å verve medlemmer, vi har mange 
flinke ververe i forbundet, men det er også mange 
som melder seg ut igjen etter de har blitt vervet.  
Jeg håper vi skal klare å få stoppet det med gode 
tiltak. 

Internasjonalt
På den internasjonale arena var det mye 
turbulent og store tragiske hendelser.  Både med 

de voldsomme krigshandlingene som rammer 
mange uskyldige liv i Midtøsten og resultatet av 
det amerikanske presidentvalget i desember som 
gjorde supermilliardæren og populisten Donald 
Trump til USAs 55 president. Også britenes 
folkeavstemning om utmelding av EU (Brexit) 
har vært fremtredende i den norske politiske og 
faglige debatten. Mye som blir bestemt i EU har 
betydning for det norske arbeidslivet gjennom 
EØS-avtalen. Da vi ikke er medlem i EU er vår 
eneste mulighet å påvirke gjennom de interna-
sjonaler vi er med i.
Jeg tror at 2016 også på denne bakgrunn vil 
bli husket som et dramatisk år i norsk og 
internasjonal historie. Vårt arbeid sammen med 
våre europeiske og internasjonale faglige  
samarbeidspartnere er derfor viktig og må 
fortsette med full styrke i tiden som kommer.

Avslutning
For forbundet har 2016 vært preget av godt 
samhold. Vi har stått fram som forbundet for 
arbeidsfolk. Norsk Arbeidsmandsforbund har 
markert seg tydelig i mange viktige saker som 
berører våre medlemmer. Vi har stått samlet bak 
våre krav og vi har vært aktive og godt synlige. Jeg 
vil takke alle forbundets tillitsvalgte og ansatte 
for godt utført arbeid gjennom året 2016. Jeg 
vil også takke medlemmer, klubber, avdelinger, 
forbundsstyret, landsstyret og ansatte for godt 
samarbeid.

Erna Hagensen
Forbundsleder
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Forbundets organer
Forbundets ledelse 
Erna Hagensen, forbundsleder
Helge Haukeland, nestleder
Trond Karlsen, organisasjonsleder
Brede Edvardsen, forbundssekretær
Terje Mikkelsen, forbundssekretær
Anita Johansen, forbundssekretær
Steinar Rindhølen, forbundssekretær
Tanita G. Kristiansen, ungdomssekretær 
Kirsti Mandal, rådgiver frem til 29.02.2016 

Forbundsstyret 
Erna Hagensen, leder
Helge Haukeland, nestleder
Trond Karlsen, organisasjonsleder
Anita Paula Johansen, forbundssekretær
Brede Edvardsen, forbundssekretær
Olav Tisjø, Avdeling 1 Øst, veg
Jens-Petter Hermansen, avdeling 2 Oslo/Akershus, asfalt- og veivedlikehold
Irene Skuggen Olsen, avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
Steinar Førde Olsen, avdeling 4 Nordland, maskin
Kjell Borglund, avdeling 5 Innlandet, maskin
Hilde Kathrine Thue, avdeling 6 Vest, vakt
Inge Ramsdal, avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
Ann Jeanette Westrum, avdeling 8 Midt-Norge, renhold
Henning Bråten, avdeling 9 Nord, bergverk (t.o.m 09.11.2016)
Øystein Sedolf Pedersen, avdeling 9 Nord, bergverk (f.o.m 10.11.2016)

Vararepresentanter forbundsstyret
Terje Mikkelsen, 1. vara fra forbundet
Steinar Rindhølen, 2. vara fra forbundet
Stian Konningen, avdeling 1 Øst, vakt (t.o.m 08.06.2016)
Cato Uhlmann, avdeling 1 Øst, tunnel-, bom- og bru (f.o.m 09.06.2016)
Ole Morten Karlsen, avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
Monica Sulebakk, avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
Kjell Einar Kristiansen, avdeling 4 Nordland, kystverket
Walther Olsson, avdeling 5 Innlandet, asfalt- og veivedlikehold
Arne Presterud, avdeling 6 Vest, private anlegg 
Helge Sannes, avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
Tina Marita Rønning Karlsen, avdeling 8 Midt-Norge, vakt
Eirik Nilsen, avdeling 9 Nord, bergverk (t.o.m 09.11.2016)
Kenneth William Brandsegg, avdeling 9 Nord, maskin (f.o.m 10.11.2016) 

Landsstyret 
Solveig Samuelsen, avdeling 1 Øst, renhold 
Åsmund Teigum Næss, avdeling 1 Øst, maskin 
Thinesha Kugathasan, avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt 
Janita Blomvik, avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt 
Karl S Olsen, avdeling 3 Møre og Romsdal, kystverket 
Asbjørn Fritsen, avdeling 4 Nordland, private anlegg 
Randi Helene Arntsen, avdeling 4 Nordland, renhold 
Jarle Røksund, avdeling 5 Innlandet, asfalt- og veivedlikehold 
Said Hassen Hamed, avdeling 6 Vest, renhold 
Bente Karin Isdahl, avdeling 6 Vest, tunnel-, bom- og bru (t.o.m 08.06.2016) 
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Knut Johannes Berg, avdeling 6 Vest, vakt (f.o.m 09.06.2016)
Olav Terje Sæther, avdeling 7 Sør-Vest, maskin 
Fatima Høvring Hemmingsson, avdeling 7 Sør-Vest, renhold 
Robert Valslag, avdeling 8 Midt-Norge, skadesanering 
Ellen Marie Store Olsen, avdeling 9 Nord, veg 
Arild Olsen, avdeling 142 Longyearbyen, bergindustrien (t.o.m 04.02.2016)
Monica Bolli, avdeling 142 Longyearbyen, bergindustrien (perioden 05.02.2016 – 08.06.2016 som  
vararepresentant)
Ronald Jacobsen, avdeling 142 Longyearbyen, bergindustrien (f.o.m 09.06.2016)

Vararepresentanter landsstyret 
Sølvi Berntsen avdeling 1 Øst, asfalt- og veivedlikehold
Veronika Andersen, avdeling 1 Øst, fritid 
Gunnar Bentehaugen, avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
Johnny Morten Bakken, avdeling 3 Møre og Romsdal, maskin 
Per- Inge Sylte, avdeling 3 Møre og Romsdal, private anlegg 
Cathrine Elstad,avdeling 4 Nordland, renhold 
Håvard Næss, avdeling 4 Nordland, bergverk 
Oddvar Aas, avdeling 5 Innlandet, vakt 
Hege Kristine Mjelde, avdeling 6 Vest, vakt 
Knut Johannes Berg, avdeling 6 Vest, vakt (t.o.m 08.06.2016)
Kjell Ove Fossmark, avdeling 6 Vest, private anlegg (f.o.m 09.06.2016) 
Anne Mona Friestad, avdeling 7 Sør-Vest, renhold 
Stian Ollila, avdeling 7 Sør-Vest, bergverk 
Vidar Wilhelmsen, avdeling 8 Midt-Norge, vakt 
Bjørnar Myre, avdeling 9 Nord, maskin (t.o.m 09.11.2016)
Monica Bolli, avdeling 142 Longyearbyen, bergindustrien (t.o.m 05.02.2016)
Rune Mjelde, avdeling 142 Longyearbyen, bergindustrien (f.o.m 09.06.2016) 

Kontrollkomiteen 
Knut Mathisen, Leder, avdeling 8 Midt-Norge, maskin 
Jan Magne Årsborg, Nestleder, avdeling 3 Møre og Romsdal, bergverk 
Liv Randi Matre, avdeling 7 Sør-Vest, renhold

Vararepresentanter:
Geir Merkesdal, avdeling 6 Vest, vakt 
Tomas Henden, avdeling 3 Møre og Romsdal, maskin 
Oddlaug R. Tellefsen, avdeling 6 Vest, vakt

AMU – Arbeidsmiljløutvalget
Erna Hagensen 
Bjørn Willadsen 
Børge Kristoffersson 
Ann-Kristin Kristiansen t.o.m 31.10 
Jan-Erik Brøste f.o.m 01.11

Forbundets forsikringskomité 
Trond Karlsen, forbundet (leder) 
Ann Kristin Roksvåg Erlendsen, avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold 
Vidar Wilhelmsen, avdeling 8 Midt-Norge, vakt
I tillegg tiltrer distriktssekretærene Ole Jarl Madland, avdeling 7 og Eirik Næss, avdeling 2, komiteen. 

Lønnskomiteen
Inge Ramsdal, leder (forbundstyret)
Ellen M. Store Olsen (landstyret)
Said Hassen Hamed (landstyret)
Erna Hagensen (forbundsleder) tiltrer  
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Bransjeråd samferdsel
Jan Åge Vik, Oslo/Akershus (private anlegg)
Inge Ramsdal, Sør-Vest (private anlegg)
Per Bugge, Oslo/Akershus (private anlegg)
Jens-Petter Hermansen, Oslo/Akershus (asfalt- og veivedlikehold)
Olaf Tisjø, Øst (veg)
Arnfinn Hanson, Møre og Romsdal (private anlegg) 
Ronny Arthur Olsen, Oslo/Akershus (private anlegg)        
Gunnar Hestø, Møre og Romsdal (Kystverket)                 
Egil Granlund, Oslo/Akershus (maskin) 
Bjørn Bakerød, Oslo/Akershus (maskin)

Personlig vararepresentant: 
Peter Barkar, Oslo/Akershus (private anlegg)
Arne Presterud, Vest (private anlegg)
Kjell Ove Fossmark, Vest (Private anlegg)
Rolf Martin Madsen, Oslo/Akershus (Asfalt- og veivedlikehold) 
Asbjørn Fritsen, Nordland (private anlegg) 
Jostein Kløvjan, Midt-Norge (NVE)      
Rune Stegen, Midt-Norge (Maskin)                    
Eivind Steinsvik, Nord (Asfalt og veivedlikehold)
Odd A. Taftø, Nordland, (Private anlegg)
Åsmund Teigum Næss, Øst (Maskin)           
 
Bransjeråd renhold
Solveig Samuelsen  ISS Facility Services AS   Avd 1
Trine W. Hagen   AB Solutions AS   Avd 2
Maja Teresa Bogucka  Conluo Renhold AS   Avd 2
Irene Skuggen Olsen  ISS Facility Services AS   Avd 3
Randi Helene Arntsen  Kvikk Service AS   Avd 4
Ingegerd Pramm Platek ISS Facility Services AS   Avd 5
Said Hassen Hamed  West Renhold AS   Avd 6
Anne Mona Friestad  ISS Facility Services AS   Avd 7
Ann Jeanette Westrum  ISS Facility Services AS   Avd 8

Vararepresentanter:
Erika Tamara Arbulu Ramirez Elite Service Partner AS  Avd 6
Kjersti Amundsen  Ren Pluss AS    Avd 6
Ellen Westerheim  2Clean AS    Avd 2
 
Bransjeråd vakt
Terje Mikkelsen (leder)
Ole Morten Karlsen       Avd. 2
Janita Blomvik,        Avd. 3
Geir Merkesdal.        Avd, 6
Gunnar Bentehaugen,        Avd. 2
Stian Konningen (til mai 2016)      Avd. 1
Knut Johannes Berg,        Avd. 6
Hilde Thue,         Avd. 6
Tina Marita Rønning Karlsen,       Avd. 8
Christian Heinecke,        Avd. 7
 
Bransjeråd bergindustrien
Arve Hammerøy  Omya Hustad Marmor     Avd 3
Ronald Jacobsen  Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS  Avd 142
Lex Muller   Bremanger Quarry     Avd 6
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Øystein Pedsersen  Sibelco AS   Avd 9
Per Romsbotn   Norsk Stein AS   Avd 7
Frank Toks   Titania AS   Avd 7

Ungdomsutvalget
Kolbjørn Nittemark Husdal     Avd 3
Lijana Kriksciunaite      Avd 4
Mats Roger Lauritsen      Avd 7
Ted Mortensen       Avd 9
Lex Muller       Avd 6
Tor Fredrik Brenden      Avd 5 
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Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg  
Landsorganisasjonen i Norge   
LO-sekretariatet
Erna Hagensen 

LO-Representantskap
Helge Haukeland
Janita Blomvik, Møre og Romsdal (Vakt) 
Karl S Olsen, Møre og Romsdal (Kyst) 
Henning Bråten, Nord (Bergverk) – Asbjørn Fritsen 
10.11.2016
Jens- Petter Hermansen, Oslo/Akershus (Asfalt- 
og veivedlikehold) 

Vararepresentanter
Trond Karlsen 
Lena Palm, Møre og Romsdal (Vakt) 
Roger Eikeset, Møre og Romsdal (Bergverk)  
Asbjørn Fritsen, Nordland (Private anlegg) / 
10.11.2016 Øystein Sedolf Pedersen (Bergverk) 
Thinesha Kugathasan, Oslo/Akershus (Vakt) 

Kontrollkomiteen i LO
Kjell Borglund 

Inntekspolitisk utvalg i LO
Erna Hagensen

Utvalg for internasjonal faglig solidaritet i LO
Erna Hagensen
 
Utvalget for LO Luftfart
Terje Mikkelsen 

LOs samferdselspolitiske utvalg
Helge Haukeland
Trond Erik Thorvaldsen

LOs Helse-, miljø- og sikkerhets-utvalg
Helge Haukeland

Vararepresentant
Steinar Rindhølen
 
LOs Nordområdeutvalg
Anita Johansen 

LOs Opplysning- og utviklingsfond
Anita Johansen 

Tildelingsutvalget for  
LOs utdanningsstipend
Johnny Myrvold

HF (Hovedorganisasjonenes  
Fellestiltak LO-NHO)
Erna Hagensen
 
LOs utdanningsfond for jurister
Erna Hagensen 

LOs utdanningspolitiske utvalg
Terje Mikkelsen

Norsk Folkehjelp
Tanita Grønnli Kristiansen – vararepresentant 

Kontaktutvalg for arbeid  
mot sosial dumping
Steinar Rindhølen 
Brede Edvardsen

Olje & Gassutvalg
Steinar Rindhølen

LO-Sekretariatet
Erna Hagensen

Organisasjonskomiteen i LO
Trond Karlsen  

Vararepresentant
Erna Hagensen

Fellesutvalget i LO
Trond Karlsen

Leverandørkomiteen i LO
Trond Karlsen

LOs Forum for inkludering i arbeidslivet 
Brede Edvardsen

Kultur- og fritidspolitisk utvalg i LO
Brede Edvardsen

Familie- og Likestillingsutvalget i LO
Brede Edvardsen  

Vararepresentant: 
Anita Paula Johansen

Fellesskolleringsrådet i LO
Trond Karlsen

Koordineringsutvalg for rekruttering og 
medlemsservice i LO
Trond Karlsen
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LO Stat
Styret
Helge Haukeland

Vararepresentant:
Anita Johansen 

LO Stat Representantskap
Kjell Einar Kristiansen, Nordland (Kyst) 
Helge Haukeland

Vararepresentant:
Ellen Marie Store Olsen, Nord (Veg)
Trond Karlsen

Internasjonale organisasjoner
Service- og tjenestebransjens  
Union i Norden:
Styret: Erna Hagensen  
Renhold: Brede Edvardsen 
Vaktmestere: Brede Edvardsen 
Vakt: Terje Mikkelsen
UNI Europe  
Styret: Erna Hagensen 

UNI Property Service 
Styret: Erna Hagensen 

The International Federation of Chemical, Energy, Mine 
and General Workers’ Unions (ICEM), Kjemi-, energi-, 
gruve- og fabrikkarbeiderinternasjonalen
Eksekutivkomiteen,  
vararepresentant: 
Erna Hagensen

IBTU, Internasjonalen for bygg og tre
Eksekutivkomiteen,  
vararepresentant:  
Helge Haukeland

NBTF, Nordiske føderasjon for bygg og tre
Styret:
Helge Haukeland 
Vararepresentant: 
Steinar Rindhølen

Diverse 
LOfavør
Trond Karlsen

Sparebank 1, livsforsikring
Vararepresentant til styret: 
Erna Hagensen

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring
Helge Haukeland 
Vararepresentant:
Steinar Rindhølen 

Fondsstyret for regionale verneombud bygg og anlegg
Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Erna Hagensen

Fondsstyret for regionale  
verneombud hotell, restaurant og renhold
Brede Edvardsen

Vararepresentant:
Erna Hagensen

Norsk Fjellsprengningmuseum,  
Generalforsamlinga
Helge Haukeland

Bransjerådet for fjellsprengning
Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Glenn Seland

Norsk vegmuseums venneforening
Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Jarle Røksund  avd5 Innlandet

Folkets Hus Landsforbund, styret
Kirsti Mandal 
 
LO-media Styret
Erna Hagensen

Møllergt. 3 A/S / Arbeidsmands- 
forbundets hus AS styret 
Erna Hagensen 
Helge Haukeland  
Trond Karlsen 
Guhlam Abbas
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Vararepresentant:
Terje Mikkelsen 
Lisa Eriksson

AOF, styret: 
Trond Karlsen

Arbeidsgruppe for  
LOs organisasjonsgjennomgang
Trond Karlsen

Fagopplæring 
Faglig råd for bygg-, anleggsteknikk:
Helge Haukeland 

Vararepresentant:
Brede Edvardsen

Faglig råd for service og samferdsel 
Terje Mikkelsen

Utenlandske kongresser
3F
Helge Haukeland 
Johnny Olafsen  

HMS konferanse  
(i regi av MQAWUS) i Swaziland
Erna Hagensen 
Anita Johansen 
Trond Erik Thorvaldsen 

4th UNI Europa Conference
Erna Hagensen 
Terje Mikkelsen 
Brede Edvardsen

Rundskriv
1.  LOs 34 ordinære kongress – dagsorden og forslagsfrist

2. Aktivitetsfondet – Kriterier og søknadsfrister 

3. Høring: NOU 2016:1 - Arbeidstidsutvalget

4. LOs sommerpatrulje 2016

5. LOs økonomiske støtte til kulturtiltak for 2017

6. Innspill til kursplan for 2017

7. Delegater til LO-kongressen 2017

Forbundsstyre- og landsstyremøter 
Det er avholdt 10 forbundsstyremøter og  
2 landsstyremøte.  
Forbundsstyret har i alt behandlet 125 saker. 
Landsstyret har behandlet 17 saker. 

Landsstyremøte 8. og 9. juni på 
Hurdalssjøen hotell
Sak 1 – Åpning med navneopprop
Sak 2 – Regnskap
Sak 3 – Faglig politisk beretning
Sak 4 – Suppleringsvalg
Sak 5 – Økonomiutvalget
Sak 6 – Orientering om organisasjonsprosjektet
Sak 7 – Orientering om tariffoppgjøret
Sak 8 –  Orientering om det faglige arbeidet og 

utfordringer
Sak 9 - Avslutning

Landsstyremøte 9. og 10. november på 
hotell Savoy, Berlin
Sak 1 – Åpning med navneopprop
Sak 2 – Innledning med Knut Arne Sanden
Sak 3 – Lunsj i riksdagsbygningen
Sak 4 – Besøk på den norske ambassaden
Sak 5 – Suppleringsvalg
Sak 6 –  Orientering om det faglige arbeidet og 

utfordringer
Sak 7 – Bransjeråd maskin
Sak 8 – Avslutning
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Arbeidsmanden

Vold er 
hverdagskosthverdagskost
Billettkontrollør John Anders utsettes for dytting, biting, 
kloring, sparking, kvelertak og trusler på jobb   SIDE 4-5

Sjekk renholds-
bedriften på 

jobben din
SIDE 10 -11

Tanas egen 
silikondal 

SIDE 20 -25

Vil gå i fengsel 
for retten til å 

hjelpe fl yktninger
SIDE 27-29

Fagblad for Norsk Arbeidsmandsforbund  Nr. 7/2016

Arbeidsmanden kom ut med åtte nummer i 2016, 
hver på 40 sider. Ane Børrud har vært ansvarlig 
redaktør i hele perioden, og Merete Holtan 
journalist i 50 prosent stilling. Merete var  
i svangerskapspermisjon fra 22. februar og ut året.  

Siden Arbeidsmandsforbundet har medlemmer  
i mange forskjellige bransjer spredt over hele landet, 
prøver vi å dekke bredt, få med oss nyheter fra 
bransjene, med spredning i geografi og kildebruk. 

På forsiden av Arbeidsmanden har det i 2016 vært 
fire menn og fire kvinner. Dette har vært en som 
kjører hjullaster i pukkverk, en skivakt, en brøyte-
bilsjåfør, en renholder, en asfaltlegger, en vekter 
og en anleggskokk. Samt ungdomssekretæren  
i forbundet. 

I bladet er første delen nyhetsstoff. Det har 
vært nok av politiske saker å ta tak i, som 
allmenngjøring, sosial dumping og lovverket 
rundt oppsigelser. Vi har hatt flere saker om 
farene rundt asbest, og at kunnskapen om 
dette er i ferd med å forsvinne, om behovet for 
regionale verneombud i renhold og samarbeid 
mellom politi og vektere i Oslo. På nyhetssiden 
prøver vi også å dekke bredt, og få med oss 
nyheter fra bransjene, med spredning i geografi 
og kildebruk. 

I 2016 var det hovedoppgjør. Siden oppgjøret var 
forbundsvist, ble det satt av mye plass i både 
utgave 3, 4 og 5 til resultatet av forhandlingene på 
de forskjellige overenskomstene. 

Arbeidsmanden er fagbladet for medlemmene  
i Arbeidsmandsforbundet. I arbeidsplassreporta-
sjene forsøker vi å vise mangfoldet i forbundet. 
Vi har blant annet besøkt ansatte som jobber 
i skiheisen i Oppdal i sommerhalvåret, Tana 
Kvartsittverk i Finnmark, som har hatt verdens 
bratteste anleggsvei, vekterne på Stavanger 
Lufthavn og vi har besøkt dem som bygger E39 
mellom Bergen og Os. 

I hvert nummer av Arbeidsmanden er det et  
portrettintervju. Vi bestreber oss på å ha en 
variasjon i portrettene, både når det gjelder alder, 
geografi, kjønn og bransje. Av åtte intervjuer  
i 2015 var det fire menn og fire kvinner. Vi besøkte 
alt fra Raymond Strand, TV-stjerne fra Brøyt  
i Vei, på Skaland i Nord-Norge, Fozia som kom til 
Norge som analfabet flyktning og som vil starte 
egen renholdsbedrift i Midt-Norge, til tillitsvalgt 
og frivillig arbeider som reiser verden rundt, Jarle 
Undheim, i Sør-Norge. 

Arbeidsmanden.no hadde 135.418 sidevisninger 
i 2016. I 2015 hadde Arbeidsmanden 72.381 
sidevisninger på nett, mens tallet for 2014 var 
56.185. Fra 2015 til 2016 økte antall sidevisninger 
med 87 prosent, og sett over en toårsperiode fra 
2014 til 2016 har antall sidevisninger på nettsiden 
økt med 141 prosent. 

Gjennomsnittlig lesetid på siden var tre minutter 
og fem sekunder. For å sitere frontredigereren på 
FriFagbevegelse «Formidabelt! Bare LO-Aktuelt 
har lenger tid å vise til.» I 2015 var gjennomsnittlig 
lesetid to minutter og ni sekunder, mens den  
i 2014 var ett minutt og 53 sekunder. 

Av de 135.418 sidevisningene, var det 27.991 
ganger leseren hadde gått til forsiden av 
Arbeidsmanden.no. Det vil si at 107.427 av 
klikkene var direkte inn på nyhetssaker. Det 
viser hvor viktig det er å spre nyhetene godt. 
Arbeidsmanden har egen side på Facebook 
der nyhetene spres, og har i 2016 startet med 
nyhetsbrev som sendes annenhver uke til 
dem som abonnerer. I nyhetsbrevet er det 
en oppsummering av de viktigste nyhetene 
på Arbeidsmanden.no, samt FriFagbevegel-
se. Vi jobber med å øke antall som abonnerer 
på nyhetsbrevet. Det er kun 413 stykker per 
februar 2017. Men blant de som abonnerer ble 
nyhetsbrevet åpnet av 57 prosent av mottakerne, 
og 47 prosent av dem klikka på en av sakene. Det 
er ifølge FriFagbevegelse uvanlige høye tall til å 
være nyhetsbrev. 

Arbeidsmanden har også sammen med Nettverk, 
fagbladet til EL og IT Forbundet, lansert en egen 
app for ungdom: Ung på jobb. Her er målet å 
legge ut en nyhetssak for ungdommene  
i forbundene i uka. Appen er gratis å laste ned,  
og åpen for alle. 
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Informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten 
Forbundet i media
Norsk Arbeidsmandsforbund har i 2016 hatt ca. 
1000 oppslag i mediene. Dette inkluderer papir, 
webpubliseringer, samt radio og tv innslag. Noen 
av temaene for oppslagene har vært knyttet til 
endringer i arbeidsmiljøloven, kampen mot sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet i renhold og 
anlegg, oppsigelser i anleggsbransjen, forholdene 
i bergindustrien, pensjon og lønnsoppgjøret  
i forbundets ulike bransjer våren 2016.

I tillegg til fagbladet Arbeidsmanden, nettstedet 
Frifagbevegelse og LO-aktuelt har forbundet i 
størst grad vært omtalt i Klassekampen, Norsk 
Telegrambyrå (NTB), fagbladet Byggeindustrien, 
Stavanger Aftenblad, Dagbladet, Adresseavisen 
med flere. Totalt har over 90 medier omtalt 
forbundet i ulike saker i løpet av året.

Den geografiske spredningen har også vært god, 
med 600 oppslag i gjennomsnitt i hvert fylke 
i landet. Forbundet har med dette vært godt 
synlige i mediebildet både regionalt og nasjonalt 
gjennom året 2016. Forbundets ledelse har  
i tillegg hatt jevnlig kontakt med presse og media 
i forbindelse med enkeltsaker gjennom hele året.

Web og informasjonsmateriell
Det har fortløpende blitt sendt ut informasjon 
til avdelinger, tillitsvalgte og medlemmer i 
form av informasjonsmeldinger, ukerapporter 
om aktuelle presseoppslag og annet informa-
sjonsmateriell. I tilknytning til hovedoppgjøret 
på våren ble det sendt ut tariffinformasjon og 
pressemeldinger på de ulike bransjeområdene 
når resultatene forelå. Forbundet har også hatt et 
godt samarbeid med informasjonsmiljøene i LO, 
LO-media og Radioriks. 

Et viktig tiltak i denne sammenheng er  
i tilknytning til LOs medlemsdebatt som ble 
startet høsten 2016 gjennom web- og mailbaserte 
kampanjer rettet direkte mot forbundets 
medlemmer. Denne avsluttes våren 2017.

Det har i løpet av året blitt laget ny profil på 
forbundets hjemmesider og lagt inn forenklet 
tilgang til informasjon. Nytt av året er «svar 
på ofte stilte spørsmål» som gir medlemmene 
korte svar på aktuelle spørsmål i tilknytning 
til arbeidsforhold. Videre har medlemmer 
og tillitsvalgte tilgang til avdelingenes egne 
hjemmesider samt til egne medlemssider – med 
innlogging knyttet opp mot medlemsnummer. 

Nett til trykkløsning «web 2 print» har vært 
tilgjengelig for avdelingene ved bestilling av  
verve og profileringsmateriell. Det har også  
blitt produsert nytt brosjyre materiell med ny 
profil til de ulike bransjene på ulike språk.  
Dette innebærer at forbundets profil gjennom 
2016 fremstår helhetlig i alle trykte og web 
baserte produkter.

Statistikkene viser en jevn bruk av forbundets 
websider gjennom hele 2016, med høyest andel 
under lønnsoppgjøret på vårparten i 2016.  
Det har i tillegg blitt foretatt løpende 
gjennomgang av norsk presse, radio og tv  
i tilknytning til saker som har vært relevante for 
forbundet og dets medlemmer, som er distribuert 
ut i organisasjonen.

Sosiale medier
Forbundet har egen side på Facebook, hvor det 
publiseres løpende nyheter og oppslag både 
fra forbundets hjemmesider samt en del annet 
stoff fra LO og andre. Spørsmål fra brukerne 
har også blitt besvart så langt det har vært 
mulig. Facebooksidene er viktige for å holde 
løpende kontakt med medlemmer, samt og 
nå nye grupper på en rimelig og effektiv måte. 
Her markedsføres også forbundets politiske 
synspunkter ovenfor media, myndigheter og 
politiske miljøer. Forbundets facebook-sider er 
godt besøkt og er oppe i nesten 2 500 følgere  
i løpet av 2016. Antallet likerklikk på forbundets 
Facebook-side har gått opp markant i løpet av 
2016, fra 1795 til 2483. 

I tillegg har de fleste avdelingskontorene sine 
egne regionale facebooksider som brukes til 
markedsføring av kurs og andre arrangementer 
i avdelingene gjennom året 2016. Det er også 
etablert egne kontoer på Youtube og twitter. Her 
formidles bl.a. filmer og opptak fra konferanser 
og landsmøter med mer. Disse blir også 
tilgjengelige for ettertiden på disse mediene.

Forbundet fikk den 18 mars 2016 for første gang  
i forbundets historie utdelt informasjonsprisen 
av LOs presse og informasjonsforening (LOFF),  
for beste filmproduksjon av kampanjevideoen  
«Er du en av oss» i 2015.
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Egen organisasjon 
Landsmøtet vedtok endringer i bestemmelsen 
vedrørende kontingentoverføring til avdelingene. 
I vedtaket ble landsstyret gitt fullmakt til å 
fastsette ny kontingentoverføring innen 2016.

Landsstyret fattet vedtak om ny kontingent- 
overføring til avdelingene juni 2016 med virkning 
fra 2017. 

Vedtaket tilsier at det fra 2017 ikke lengre blir 
overført midler til avdelingen for utgifter tilknyttet 
ansatte og den daglige driften av avdelings- 
kontorene. Forbundet vil i fremtiden budsjettere  
og regnskapsføre disse utgiftene. Den nye kontin-
gentoverføringen ble redusert fra 12 % til 7 %.

Målet er at alle utgifter tilknyttet ansatte og den 
daglige driften av avdelingskontorer i sin helhet 
skal administreres av forbundet som arbeidsgiver. 
Den kontingentoverføringen som i fremtiden 
skjer skal forvaltes av avdelingsstyrene. 

Sekretariatet i LO har besluttet og bevilget 
midler til en 3 årig satsning innenfor service-
sektoren. Målet er å rekruttere flere permanente 
medlemmer og få på plass flere tariffavtaler i de 
forbund som har organisasjonsrett innenfor  
servicesektoren. Midlene ble fordelt på  
8 prosjekter etter søknad fra forbundene 
der forbundene må bidra med egne midler 
tilsvarende 50 %. Norsk Arbeidsmandsforbund 
fikk tildelt 2 prosjekter. Det ene prosjektet 
er rettet mot renhold og det andre mot Oslo 
lufthavn Gardermoen. Renholdsprosjektet er et 
rent forbundsprosjekt og Gardermoprosjektet 
er et felles prosjekt i samarbeid med Handel og 
Kontor og Transportarbeider- 
forbundet. 

Forbundet ansatte 2 prosjektarbeidere for å drifte 
prosjektene. 

Renholdsprosjektet startet med fokus på ISS som 
den største virksomheten innenfor renhold med et 
mål om et stabilt, selvgående tillitsvalgtapparat  
i renholdsbransjen og en vesentlig økning i varige 
medlemskap. Fram til 31.12.16  
har forbundet fått 214 nye medlemmer.  
69 medlemmer har i samme periode meldt seg 
ut eller ikke betalt og dermed blitt strøket fra 
listene. Det vil si at siden prosjektstart har vi 
hatt en vekst på 145 medlemmer. 30% av disse 
medlemmene finner vi avdeling 2 hvor innsatsen 
har vært størst. Det er valgt flere tillitsvalgte som 

fortløpende får grunnskolering.
Prosjektet fortsetter med fokus på ISS også i 2017.

Prosjektet på Gardermoen har en målsetning 
om å  etablere solide og gode lokale miljøer for 
tillitsvalgte, så vel som for medlemmer på Oslo 
Lufthavn Gardermoen. Dette vil igjen bidra til 
at LO på sikt blir styrket. Prosjektet skal bidra til 
opprettelse av nye tariffavtaler og organisering  
medlemmer som opprettholder et varig 
medlemskap i et av LOs forbund.

Det er gjennomført en grunnleggende kartlegging 
av medlemspotensial og de muligheter som 
foreligger for synlighet. Prosjektet har arrangert 
flere samlinger og arrangementer, samt bidratt til 
økt møtevirksomhet og opplæring av tillitsvalgte 
og medlemmer innenfor det enkelte forbund og 
yrkesgrupper. Innenfor Handel og kontor har 
det vært en svak økning av antall medlemmer. 
Innenfor Norsk Arbeidsmandsforbund og  
Transportarbeiderforbundet kan det ikke vises  
til en økning i medlemstallet. Prosjektet fortsetter 
i 2017. 

Det er etter ønske gjennomført styrekurs i  
3 avdelinger, avdeling 1 Øst, avdeling 6 Vest og 
avdeling 8 Midt-Norge, med fokus på avdelings-
styrenes oppgaver og ansvar.

Forbundets ansatte
Ved utgangen av 2016 hadde forbundet, inklusive 
landsmøtevalgte, 74 ansatte. Dette er samme 
antallet ansatte som foregående år. Fire av de 
ansatte var midlertidige, av disse var en vikar, to 
prosjektmedarbeidere og en lærling. Halvparten 
av de ansatte er over 51 år, altså et år lavere enn 
for foregående år. 49% av de ansatte er kvinner, 
men andelen kvinner i ledende stillinger er lav.
Ved utgangen av året var de ansatte var fordelt 
slik på avdelingskontorene, de regionale 
verneombudene og sentralt:
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Sykefraværet 
Sykefraværet for hele året var 4 %, noe som 
tilsvarer et tap på 727 dagsverk pga. sykdom. 
I 2015 og 2014 var sykefraværet hhv. 5,6 % og 
3,8 %, og samlet gir prosenttallene et grovt 
bilde på hvor sykefraværet gjennomgående vil 
ligge i en virksomhet som vår. Målsettingen for 
2016 var fastsatt (av AMU og i IA-avtalen) til 
4,5 %. Gjennom oppfølgingsplaner ved lengre 
sykefravær søker vi å få til tilpasninger og raskere 
tilbakevending til arbeid.

Intern organisering
Alle medarbeidere er ansatt i forbundet sentralt. 
Forbundsleder er øverste leder for de ansatte 
og her en stab bestående av økonomisjef, 
organisasjons- og personalsjef, kommunikasjons- 
og utredningsansvarlig og rådgiver for 
administrasjon og kommunikasjon.  Det er ikke 
gjort organisatoriske endringer i 2016.

Nyansettelser
Stillingsutlysninger går utelukkende på internett, 
gjennom finn.no, egen nettside og tilsvarende. All 
søknadsbehandling foregår elektronisk, noe som 
både hever kvaliteten og er arbeidsbesparende. 

I 2016 ble det utlyst tre stillinger, men det ble 

foretatt fem ansettelser. Et regionalt verneombud, 
en vikar, to prosjektmedarbeidere som resultat 
av en utlysning og en ansettelse i vikariat som 
en forlengelse av arbeidsforholdet.  Vi mottok til 
sammen 392 søknader, dvs. 78 søknader pr. jobb  
i gjennomsnitt. Søknader behandles etter 
fastlagte rutiner med to intervjurunder, 
referansesjekk og deltakelse fra ansattes 
representanter i den aktuelle stillingsgruppen. 

Avdelingskontorene, medarbeidersamling 
og kompetanseutvikling
Avdelingskontorene ledes av distriktssekretæren. 
I 2016 ble det avholdt til sammen med fire 
fellesmøter med distriktssekretærene, to av dem 
ble gjennomført som videokonferanser (Bridgit).  
I tillegg til oppfølging av en rekke enkelttemaer er 
det lagt vekt på å utvikle felles praksis og ledelse 
i tråd med forbundets verdier og strategiske 
plattform. 

I november ble det gjennomført medarbeider-
samling for samtlige ansatte for første gang på 
fire år. Samlingen, som ble avholdt på Klækken 
hotell, strakk seg over to og en halv dag og 
var bygget opp rundt vårt felles arbeid innen 
forbundet. 

Enhet Stillinger Årsverk*

1+2 Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud 12 12

3 Møre og Romsdal 2 2

4 Nordland 3 2,5

5 Innlandet 2 2

6 Vest 4 3,5

7 Sør-Vest 3 3

8 Midt-Norge 3 3

9 Nord 2 1,5

Svalbard 1 1

Regionale Verneombud 14 14

Sentralt 28** 29

TOTALT 74 73,5

* Ved avd. kontorene 4, 6 og 9 er en halv stilling knyttet til  økonomiavdelingen sentralt.
    Derfor er antall årsverk sentralt høyere enn antall stillinger. 

** Antall ansatte sentralt har gått opp fordi de to prosjektmedarbeiderne er ansatt sentralt. 
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Også i 2016 ble det gjennomført faglig 
oppdatering og kompetanseutvikling. Det ble 
arrangert samlinger med hhv. saksbehandling 
og bruk av datasystemer som tema. Flere av våre 
ansatte deltar i kvalifiserende videreutdanning på 
relevante områder for forbundet.

Arbeidsmiljø og helse-, miljø- og sikkerhet
Forbundet har i dag fire verneområder (sentralt, 
øst, vest og midt, og nord). Verneombud har  
i 2016 vært hhv. Kari Throndsen, Gunnar Eriksen, 
Ole Kristian Skjermo og Børge Kristoffersen. 
Kristoffersen har også vært hovedverneombud. 
I september ble det gjennomført samling for 
verneombudene.

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter,  
og det er behandlet 42 saker. Sykefravær og 
overtidsbruk er fulgt opp i alle møtene.   
Som et av våre helsebringende tiltak 
gjennomførte vi to runder av trim-tiltaket «Dytt» 
vår og høst i 2016. Oppslutning og begeistringen 
rundt tiltaket var stor, og tiltaket kan fortjener 
uten tvil betegnelsen «suksess».

Samarbeid med ansattes tillitsvalgte
Drøyt halvparten av forbundets ordinært 
ansatte er medlemmer i Handel og Kontor, og 
har tariffavtale gjennom HK-overenskomsten 

og hovedavtalen HK-AAF. Dette er i all hovedsak 
saksbehandlere, organisasjonsarbeidere, organi-
sasjonssekretærer og kontorsekretærer. Oppgjøret 
2016 mellom HK og AAF kom i havn i november, 
bl.a. med et generelt tillegg på 2,0% (minimum  
kr 8500) på lønnstabellen i LOK.

Det avholdes jevnlig møter med organisasjonene. 
Det ble i 2016 gjennomført to fellesmøter hvor 
interne tillitsvalgte fra HK, distriktssekretærer og 
regionale verneombud deltok. I tilknytning til det 
ene møtet ble det også avholdet IA-møte. 

Medlemsutvikling – Verving 
I løpet av året har inn og utgang av medlemmer 
jevnt over vært som foregående år. 

Ved årets slutt viser tallene en god fremgang på 
221 medlemmer i forhold til samme tidspunkt 
året før. Det er innenfor overenskomstområdet 
private anlegg vi har hatt den største veksten 
og det meste av veksten ligger i avdeling 2 Oslo/
Akershus og har tilknytning til utenlandske 
bedrifter med engasjement på Follo banen.

Antall innmeldte i løpet av året er 5420. 
Tallet innmeldte er høyt i forhold til den 
reelle økningen, men dette har sin bakgrunn 
hovedsakelig i at medlemmene slutter i arbeid 
innenfor våre områder.

Kursvirksomheten 
Forbundsstyret vedtok en kursplan for 2016 med 
32 planlagte kurs. Omtrent samtlige kurs som 
ble omsøkt ble vedtatt. Enkelte likelydende kurs 
ble samordnet og fordelt til gjennomføring blant 
avdelingene. Gjennomføringen av kursene ble i 
stor grad gjennomført i og av avdelingene. I tillegg 
har noen avdelinger gjennomført tillitsvalgtfor-
um som også inneholder kursaktivitet. Noen få 
kurs ble avlyst grunnet manglende planlegging 
eller for få påmeldte deltakere.  

Forbundet har hatt 1036 deltakere fordelt på 111 
kurs arrangert av forbundets og/eller AOF (MoTo 
kurs) i løpet av 2016. 175 medlemmer har deltatt 
på forbundets intro-kurs og 35 har deltatt i tillits-
valgtforum. Antall på intro-kurs og tillitsvalgtfor-
um har økt siden foregående år.

13 av våre medlemmer har deltatt på AOF 
toppskolering fordelt på 10 ulike kurs. Dette er en 
nedgang i forhold til foregående år.

31.12.2015 31.12.2016

Aktive medlemmer

Kvinner 7 051 7137

Menn 18 219 18354

Til sammen: 25 270 25491

Ungdom under 31

Kvinner 1 555 1544

Menn 4 514 4461

Til sammen: 6 069 6005

Pensjonister

Kvinner 2 334 2316

Menn 5 155 5045

Til sammen 7 489 7361

Totalt medlemstall

Kvinner 9 384 9471

Menn 23 375 23415

Til sammen: 32 759 32886
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Norsk Arbeidsmandsforbunds 
utdanningsfond
Der er utbetalt utdanningsstipend til 113 søkere, 
fordelt på 46 kvinner og 67 menn. Totalt utbetalt 
beløp er kr 240 500,-. Det er gitt stipend til blant 
annet fagbrev § 3.5 praksiskandidater, fagskole-
utdanning, norskopplæring og universitets- og 
høgskoleutdanning.

Det kan gis inntil kr 2 000 pr kurs/semester. 
Antallet søkere har en liten nedgang fra i fjor.

Høringer 
Forbundet har i løpet av året deltatt i 
høringsmøter på Stortinget, departementene/ 
direktoratene og gjennom skriftlige høringssvar 
til LO og departementer i aktuelle høringssaker 
for forbundet. Konkrete eksempler på slike saker 
har vært: 

Forslag til statsbudsjett for 2017 på samferdsel, 
arbeidslivs og finansområdet. Svalbardmeldin-
gen, forslag om fortsatt delevis allmengjøring av 
overenskomst for renholdsbedrifter, LOs  
næringspolitiske nordområdestrategi, forskrift 
om bruk av lærlinger,  endringer i veitrafikkloven, 
endringer i regelverk for offentlige anskaffelser, 
forslag til ny organsiering av Norges Vassdrag og 
energiverk (NVE). Forbundet har også sendt inn 
innspill til programarbeidet i politiske partier  
i forkant av stortingsvalget 2017. Det har i løpet 
av året innkommet 121 høringer fra LO.

Ungdomsarbeidet 
Det sentrale ungdomsutvalget har i 2016 bestått av:

Lex Muller     avdeling 6
Kolbjørn Husdal   avdeling 3
Lijana Kriksciunaite   avdeling 4
Mats  Roger Lauritsen   avdeling 7
Ted Mortensen    avdeling 9

Det er ikke foretatt suppleringsvalg i 
forbundsstyret av medlemmer som har trukket 
seg i perioden. Det er blitt kalt inn «tiltredende» 
ungsdommer fra de aktuelle avdelingene ved 
møter og samlinger.

Møter 
Det er avholdt 3 møter i 2016. I forbindelse med 
kurs og samlinger har det sentrale ungdomsut-
valget hatt møte både i forkant og etterkant av 
disse.

Det har i tillegg vært kontakt på telefon, 
Messenger og Snapchat. Det er avholdt 2 kurs det 
siste året, det sentrale ungdomsutvalget, anser 
begge kursene som veldig vellykket.
Første kurset skulle holdes i Ålesund i 
mai, dette ble imidlertid avlyst og flyttet til 
september da hotellet ble tatt ut i konflikt 
under hovedoppgjøret. Det var 80 påmeldte til 
kurset i mai, i september deltok cirka 40 stykker. 
Innholdet i kurset var grunnleggende kunnskap 
om Norsk Arbeidsmandsforbund og LO.

Andre kurset ble avholdt på Sørmarka i 
november. Her deltok ca 30 stykker. Kurset var 
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tenkt å være påbygging til det første kurset  
i september. På grunn av sykdom tok det sentrale 
ungdomsutvalget, på kort varsel, ansvar for 
gjennomføring av kurset. 

Det sentrale ungdomsutvalget ser at utvalget selv 
må ta mer ansvar for ungdomsarbeidet. På grunn 
av sykdom har utvalget vært litt passiv, og ikke 
vært strukturert nok til å ta ansvar selv. Dette 
skal vi gjøre noe med i 2017.

Organisasjonsprosjektet
På Landsmøtet 2015 stod styrking av egen 
organisasjon og utvikling av tillitsvalgtorgani-
sasjonene i bedrift høyt på dagsorden. Det ble 
blant annet fattet følgende vedtak til forbundets 
handlingsprogram:

Forbundet vil:
•  Arbeide for en sterk og slagkraftig 

organisasjon med godt skolerte tillitsvalgte  
i alle ledd

•  Bygge opp og støtte tillitsvalgte i bedrifter 
med tariffavtale

•  Prioritere medlemsverving, etablering av 
klubber og valg av tillitsvalgte

Som følge av landsmøtets vedtak ble forbunds-
ledelsen enig om at organisasjonsbygging er det 
viktigste tiltaket for forbundet i denne lands-
møteperioden. For å ivareta dette ble det på 
ledermøte 20. oktober 2015 enighet om å sette 
ned et prosjekt for å ivareta dette.

Prosjektets mandat er:
Prosjektet skal ha som mandat å jobbe for å bygge 
tillitsvalgtorganisasjonene i bedrift. I første rekke skal 
en prioritere de store landsomfattende bedriftene med 
tariffavtale. 

Gjennom arbeidet skal en i størst mulig grad søke  
å engasjere avdelingene og avdelingsstyrene, samt 
ungdomsutvalgene i avdelingene.

For å initiere prosjektet og utarbeide en 
prosjektplan ble det satt en styringsgruppe 
bestående av de berørte forbundssekretærer,  
ungdomssekretær, organisasjonsleder og  
organisasjonssjef. 

Prosjektet ledes av Terje Mikkelsen.

Styringsgruppen startet arbeidet ved årsskiftet 
2015/2016. I første omgang valgte en å fokusere 

på det 13 største bedriftene i forbundet. Disse 
dekker områdene renhold, vakt, anlegg og asfalt 
og veivedlikehold. Tanken bak dette er at det 
ligger et stort potensiale i disse bedriftene, både 
for utvikling av tillitsvalgte og tillitsvalgtorga-
nisasjon, og at det ligger et stort potensiale for 
flere medlemmer. Samtidig som det ligger i et 
prosjektets natur at en fokuserer på deler av 
organisasjonen og ikke hele organisasjonen 
under ett.

Når en startet arbeidet ble en tidlig enig om 
følgende retningsgivere for prosjektet:
•  Fokus på tillitsvalgt som organisasjonsleder
•  Fokus på organisasjon, skape miljø for 

tillitsvalgte
•  Forbundet som tilrettelegger, de tillitsvalgte 

som utøvere
•  Ta verktøyene vi har i bruk (Hovedavtaler, 

overenskomster, lovverk)
•  Respekt for de forskjellige behov i forskjellige 

bedrifter
•  Forankring i alle ledd internt og eksternt

Vi gjennomførte en samling med de  
hovedtillitsvalgte i alle bedriftene i mars for å 
initiere og forankre prosjektet hos dem.

I juni arrangerte vi en startkonferanse for 
hele prosjektet. Her samlet vi arbeidsutvalget 
i alle bedriftene, ledere fra berørte bedrifter, 
representanter fra berørte arbeidsgiverorgani-
sasjoner og Hovedorganisasjonenes fellestiltak. 
Hensikten var å forankre prosjektet bredest 
mulig.

Etter sommeren så vi raskt behov for tett 
oppfølging i de enkelte bedrifter for å få bedre 
fremdrift. En startet da med Kartlegging og  
fremdriftsmøter (KF) i den enkelte bedrift.  
Dette for bedre å få frem styrker og svakheter  
i hver bedrift, og kunne bidra til konkrete  
handlingsplaner. Dette arbeidet har vært veldig 
nyttig og gitt oss et veldig godt bilde av de 
utfordringer vi står overfor. 

Arbeidet fortsetter i 2017.
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Regionale verneombud
Bygg og anlegg
I årsrapporten til dei regionale verneomboda for 
bygg og anlegg (RVO BA) ser ein at aktiviteten 
innanfor maskin og anlegg har vore stor også 
i 2016. Heile 3332 besøk ute på arbeidsplassar 
og i bedrifter er registrert, og det er det høgaste 
besøkstalet i denne sektor nokon gong.
Mykje er blitt betre innanfor helse-, miljø- og 
sikkerhet i mange små og mellomstore bedrifter. 
Der er likevel mange farefulle arbeidsoperasjonar 
som føregår, og , de regionale verneombudene 
måtte stansa arbeidet 73 gangar der det etter ar-
beidsmiljølova § 6-3 var umiddelbar fare for liv og 
helse. 2016 vart diverre nok eit dystert år med at 8 
personar innanfor bygg og anlegg mista livet.
Dei regionale verneomboda gjennomfører ein 
del opplæring innanfor kommunar, bedrifter og 
skular. Dette er eit viktig førebyggjande arbeid 
og de regionale verneombudene er på «tilbodsia» 
med ulike malar som bedriftene kan bruka i sitt 
helse-, miljø- og sikkerhet-arbeid. Bedriftene får 
òg delt ut ei mappe med brosjyrar og rettleiings-
materiell som de regionale verneombudene har 
utarbeidd.

Fleire av dødsulykkene har vore innanfor 
fjellarbeid og sprenging. Difor har de regionale 
verneombudene vore med på å utarbeidd dei 
10 bod, «God praksis ved bergsprenging». Dette 
er ein enkel brosjyre som òg kan brukast som 
oppslag med gode påminningar.

Arbeidstilsynet gjennomførte 4 Workshop  
i Trondheim i 2016. På ein av dei med tema: 
«sprengstoff og eksplosjonsfare» var ein av de 
regionale verneombudene innleiar.

En av gjengangarane i anleggssektoren er 
mangel på spise-/skiftebarakker og sanitære 
forhold på særlig små anleggsplasser. Her må det 
utarbeidast ei forskrift skal ein forbetra forholda 
for mange arbeidarar der ute.

I 2016 er de regionale verneombudene i bygg og 
anlegg også i gang med ein større spørjeundersø-
kelse. Det skal hentast inn 2000 besvarelsa. Desse 
vil gje ei god tilbakemelding på korleis bygg- og 
anleggsbransjen ser på kva nytte dei har av 
RVO-ordninga.

De regionale verneombudene uttrykker 
bekymring rundt lange skift og nattarbeid.  
De er også litt frustrert fordi støvproblematikken 
(borestøv) ikkje blir tatt på alvor. De regionale 

verneombudene skulle også gjerne sett at 
inspirasjon og nyvinningar innanfor helse-, miljø- 
og sikkerhet i større grad nådde ut til arbeids- 
takarane, og ikkje stoppet opp på kontoret, særlig 
etter store konferansar.

 
Renhold
Forbundet har fremdeles plass i fondsstyret for 
de regionale verneombudene hotell, renhold og 
restaurant og det er gjennomført 6 styremøter  
i perioden.

Økonomien i ordningen er god og man har 
besluttet å ansette ytterligere 4 regionale 
verneombud med arbeidssted på Østlandet. Man 
har også besluttet å kun inndrive minstesatsen 
på 250 kroner for bedrifter som er omfattet av 
ordningen for 2017. Ordningens administrative 
leder har sagt opp sin stilling og det vil ansettes 
en ny i løpet av første kvartal 2017. Også i 2016 
har de regionale verneombudene hatt som 
strategi å besøke bedrifter som ikke har søkt 
om, eller fått, godkjenning i godkjennings-
ordningen for renholdsbedrifter. Av funn de 
regionale verneombudene gjør i sitt arbeid er det 
fremdeles manglende vernetjeneste og helse-, 
miljø- og sikkerhet -opplæring som utgjør den 
største andelen. De regionale verneombudene for 
renhold har tipset Arbeidstilsynet om til sammen 
177 saker i perioden, noe som fremstår som et 
høyt tall.

Den av regjeringen varslede evalueringen av 
ordningen har ennå ikke funnet sted, noe som 
skaper en viss usikkerhet om ordningens fremtid. 

Venneforeningen for vegmuseet
Venneforeininga for Vegmuseet på Øyer har 
som formål å samla inn midlar til spesielle 
gjenstandar som museet ynskjer seg for å få nye 
og varierte utstillingar. Foreininga har eit styre  
på fem medlemmar eksklusiv sekretær og  
museumsdirektøren på Vegmuseet.
Norsk Arbeidsmandsforbund har ein 
vedtektsfesta styreplass. Alle som er medlem 
i venneforeininga får den årlege boka i frå 
Vegmuseet gratis. Kontingenten for å vera 
medlem er kr 200,- for enkeltmedlemmar, kr 150,- 
for pensjonist, og kr 3.000,- for bedrift.

Etter at Regjeringa har vedteke at Norges  
kjøretøysmuseum skal byggjast i tilknyting til 
Vegmuseet vil aktiviteten på området auka 
vesentleg. Det er då venta at det vil bli ei felles 
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venneforeining og der vil Norsk Arbeids-
mandsforbund truleg ikkje få ein vedtektsfesta 
styreplass.

Venneforeininga har ca. 4 styremøter for året, 
og generalforsamlinga vert tradisjonelt avvikla 
i april. Gjennomsnittsalderen på dagens 
medlemmar er høg. Venneforeininga er alltid 
open for nye medlemmar.

Fjellsprengingsmuseet
Museet ligg på Øyer og blir administrert av 
Vegmuseet. Museet har eit styre på 5 personar og 
avviklar generalforsamlinga i juni. Norsk Arbeids-
mandsforbund har ikkje styreplass, men deltek 
på generalforsamlinga. Forbundet er ein av støt-
tespelarane som har stått bak museet hele vegen 
og vi har eige flaggstong med vimpel på utsida.

I 2014 bevilga Norsk Arbeidsmandsforbund  
kr 50.000,- for å få ei kjøkkenløysing i Fjellhallen. 
Avdeling 5 Innlandet fylgde opp med kr 10.000,-. 
Desse kr 60.000,- var nok til at ved generalfor-

samlinga 16.06.2016 kunne forsamlinga innta ein 
betre middag i frå ei ambulerande kjøkkenløysing 
i Fjellhallen. Forbundet vart takka i frå mange 
representantar for dette bidraget.

Denne dagen blei det nye INFO senteret på utsida 
av Fjellhallen òg offisielt opna. Dette er ein større 
barakkerigg i to etasjar som Statens vegvesen har 
gitt museet. Riggen er no pussa opp og er i god 
stand. I andre høgda er der muligheit å ha mindre 
utstillingar der ein presentera sin historie. Norsk 
Arbeidsmandsforbund får tildelt eit rom dersom 
vi har interesse av det.

Styret for museet er registrert i Brønnøysund.  
Dei har utarbeidd eit strategidokument. Arbeids-
oppgåvene er fordelt mellom : Arbeidsutvalet, 
utstillingsvalet og anleggsvalet.

Medlemskontingenten er for :
Støttemedlemmar kr  5.000,- og oppover per år
Hovudmedlemmar kr 10.000,- og oppover per år
Norsk Arbeidsmandsforbund er hovudmedlem.
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Bransjerådet for samferdsel
Bransjerådet har hatt to møter i 2016, 23. - 25. mai 
og 21. november. Handlingsplanen og sakene er 
av ein slik karakter at dei i seg utløyser mange 
andre møte-arenaer slik at aktiviteten samla sett 
ha vore stor. I møta har det våre behandla  
24 saker, og hovudoverskriftene i handlings- 
planen har vore:
- Anbodspoletikk
-  Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029 

(NTP)
- Rekruttering
- Helse, miljø og sikkerhet
- Motarbeide «sosial dumping» 
- Verving og skulering av tillitsvalde på anlegga
- Stad skipstunnel

Vedrørande anbodspoletikk har forbundet 
arbeidd opp mot store byggherrar for å få dei til 
å vektleggja andre kriteriar enn berre lågaste pris 
i sine kontraktskrav. Det har førd til fleire møter 
med blant andre Vegdirektoratet, Oslo kommune 
og selskapet «Nye Veier AS». I alle desse møta 
opplever vi god dialog og at vi blir lytta til. Denne 
arbeidsforma er langt meir å føretrekkja enn 
heile tida «springa etter» å fortelja kva som er 
gale. 

Forbundet har gjennom LOs samfedselspolitiske 
utval gitt sine innspel til områda som vi meiner 
er viktige i en ny NTP for 2018-2029. 

LO sende over sine innspel til etatanes (veg, 
bane, sjø og luft) forslag innan fristen 1.07.2017. 
Regjeringas forslag som skal vedtakast i juni 2017 
er først venta ut på nyåret. 

Norsk Arbeidsmandsforbund hadde og sine 
innspel til LOs samferdselspolitiske utval 
vedrørande statsbudsjettet for 2017. Her deltok vi 
i høyringa 24. oktober. 

Vedrørande helse, miljø og sikkerhet er 
diverre ulykkes-delen høg i anleggssekto-
ren. I førebyggjande arbeid er vi blant anna 
med-arrangør i ein større helse-, miljø- og sikker-
hets-konferanse som var på Lillestrøm med over 
400 deltakarar 2. og 3. november. Her var vi og 
med på programmet som innleiarar. 

Norsk Arbeidsmandsforbund har vært 
representert i det forberedane arbeidet til 
den kommande NTP’en med deltakelse på 
konferansar både i Oslo og på Gardermoen. 
Transport og Logistikk-konferansen i oktober var 
ein av dei.

Vi er og med i styringsgruppa: «Charter for en 
skadefri bygg og anleggsnæring». Her deltok vi  
i lag med Fellesforbundet på arbeidstakarsida og 
har våre innspel og forslag i styremøta. Charteret 
var eit viktig tema på helse-, miljø- og  
sikkerhet-konferansen. 
I tillegg har vi delteke i tre møter med Arbeidstil-
synet vedrørande satsinga deira innanfor bygg og 
anlegg. 

Norsk Arbeidsmandsforbund har og delteke og 
har hatt innleiarar på WORKSHOP-konferansane 
deira i Trondheim med tema; «Sikkerhet ved 
arbeid i byggegroper og ved graving» 1. juni.  
9. november var «Arbeidstid» tema, med innleiar  
i frå Norsk Arbeidsmandsforbund.

Bransjemøtet vårt i mai var lagt til Danske-båten 
og til besøk i fagforbundet 3F då vi kom til 
København. 3F er eit forbund på ca. 300.000 
medlemmar, og dei organiserer blant anna 
innanfor Metrobaneutbygginga i København. 

Satsinga innanfor veg og bane er historisk høg 
i Norge for tida. Dette har ført til at mange 
utanlandske selskap har vunne kontraktar 
både innanfor veg og bane. For Norsk Arbeids-
mandsforbund er det då ei utfording å få tegna 
tariff-avtale og å verva medlemmar.

For å få samordna våre ressursar har det over ei 
tid våre etablert ei sentral anleggs-gruppe. Denne 
gruppa har hatt ein eigen handlingsplan og også 
ein plan for oppfølging av utanlandske bedrifter. 

Fleire i Norsk Arbeidsmandsforbund har gjort eit 
framifrå arbeid innanfor dette feltet, og dette har 
medført at vi har fått tegna fleire tariffavtalar og 
ca. 600 nye medlemar innanfor Private Anlegg og 
Maskin. 

Arbeidstid har også i 2016 våre grunnlaget for 
mange møter og diskusjonar. Kombinasjonen 
av mest muleg tid heime og lengst mulige 
arbeidsdagar når ein er på arbeid, er vanskeleg. 
Dette er eit tema som står høgt på kartet og 
i 2017. Det er viktig å ta med helse, miljø og 
sikkerheit i denne diskusjonen.

I bransjemøte 21. november tok fleire 
medlemmar opp verneombudsrollen. Dette blir 
eit tema også i 2017. Fleire og fleire opplever at 
verneombudsrollen blir svekka. Helse-, miljø- og 
sikkerhets-personell overtek ein rolle dei ikkje 
skulle hatt. 
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Bergindustrien inkludert 
Svalbard
 
Medlemsutvikling
Medlemstallet for bergindustrien har i perioden hatt 
en nedgang på 265 medlemmer, fra 1815 til 1550 
medlemmer. Dette er konsekvenser fra konkursen  
i Sør Varanger Gruver AS og nedbemanningen  
i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. 

Tariffoppgjøret
Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri 
ble enige i forhandlinger den 26. og 27. april.

Minstelønnen ble økt fra kr 141,50 pr time til  
kr 150,70 pr time på 37,5 timers uke
Fagbrevtillegget ble økt med kr 1,00 fra kr 12,00 til 
kr 13,00

Det ble satt ned utvalgsarbeid i perioden som 
skal se på felles arbeid med kompetanseutvikling 
i perioden.
Arbeidet skal ha som mål å:

•  identifisere barrierer for kompetanseutvikling,
•  komme med forslag til løsninger som bygger 

ned barrierene for kompetanseutvikling,
•  øke samarbeidet mellom bergindustrien og 

utdanningsinstitusjonene,
•  vurdere mulighetene for å gi felles innspill til 

relevante politiske prosesser, og
•  fortsette utvalgsarbeidet med å se på 

muligheten for å øke inntaket av lærlinger.

Det ble også enighet om å nedsette et partssam-
mensatt utvalg som skal se på om, og eventuelt 
hvordan, realkompetanse dokumenteres og 
kompenseres i bedriftene som faller inn under 
overenskomsten. Utvalget skal blant annet 
kartlegge hvilke eventuelle ansiennitets-bestem-
melser som finnes i bedriftene.

Aktiviteter
Det har vært avholdt fire møter i bransjerådet i 2016.  

Forbundssekretæren deltok 25.-26. januar på 
«Framtidens Gruv-och Mineral» i Stockholm. 
Svenskene har et betydelig større gruvemiljø enn 
oss. Men utfordringene til sentrale myndigheter 
og allmennkunnskapen blant «folk flest» var de 
samme som vi ser i Norge.

16. – 18. juni hadde bransjerådet møte i Alta og 
bedriftsbesøk ved Sibelco Stjernøya. Stortingsre-
presentantene og medlemmer av Næringskomi-
teen, Else-May Botten (AP) og Odd Omland (AP) 
deltok som gjester. På møtet i Alta holdt ordfører 
i Alta, Monica Nielsen innlegg om kommunens 

forhold til bergverksnæringen.  Øystein Rushfelt 
holdt et innlegg om status og utfordringer  
i Nussir-prosjektet i Kvalsundet.
Bransjerådet deltok på Høstmøtet til Norsk 
Bergindustri i Stavanger. Her samles bransjen og 
diskuterer felle utfordringer. Prognosene sier at 
råvareprisene skal snu den negative trenden og 
begynne å gå oppover i slutten av 2017.

Etter konkursen i Sydvaranger Gruve, kjøpte Felix 
Tschudi opp konkursboet. Man har der startet 
opp med begrenset drift etter flere måneder med 
vedlikehold av utstyret i gruva.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS har 
fortsatt prosessen med nedbemanninger, og er 
nå nede på det antall ansatte de skal være; ca 
100. Kullprisene har hatt en forsiktig oppgang, 
og man vurderer nå muligheten for oppstart av 
Lunckefjell, som er satt i driftshvile.

Titania har hatt permitteringer. De håper å ta inn 
alle permitterte igjen hvis de får nye kontrakter. 
Det mener de er oppnåelig innenfor permitte-
ringsfristene.

Det har vært utfordrende for mineralnæringene, 
med lave råvarepriser. Næringen venter bare på 
bedre tider, og jobber med å holde hodet over 
vannet til prisene igjen går oppover.

Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs 
internasjonale avdeling har sammen et samar-
beidsprosjekt med Mining Quarrying and Allied 
Workers Union of Swaziland (MQAWUS)  som er et 
forbund under Trade Union Congress of Swaziland 
(TUCOSWA) i Swaziland. Swaziland er et av de siste 
monarkier hvor kongen har all makt. 

Hovedfokus har vært helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), juridisk veiledning, lokale og kollektive 
forhandlinger.

17-23.september 2016  var Erna Hagensen, Anita 
Johansen og Trond Erik Thorvaldsen fra Norsk 
Arbeidsmandsforbund og Terje Kalheim og Alice 
Siame fra LO i Swaziland, hvor man blant annet 
deltok på en HMS konferanse i regi av MQAWUS. 

I løpet av besøket hadde man også møter med 
IndustriAll og det sør-afrikanske gruvearbeider-
forbundet (NUME), som har god kontakt med 
fagbevegelsen i Swaziland. Delegasjonen hadde 
også møte med Norsk Folkehjelp i Johannesburg.

Det er utarbeidet en rapport i forbindelse med 
besøket.
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Maskinentreprenører 
Avtaleområde og medlemsutvikling
Ved utgangen av året har vi tegnet flere nye 
tariffavtaler med både norske og utenlandske 
selskaper. Ved de nye avtalene som er inngått, har 
flere av bedriftene medlemskap i Maskinentre-
prenørenes Forbund. 
 
Det var ved utgangen av 2016 registrert 4567 
medlemmer. Dette er en økning på 157 fra året 
før. Av disse var 3369 ansatt i en bedrift med 
tariffavtale. Medlemsveksten er et resultat av 
godt arbeid både av bedriftens tillitsvalgte og 
forbundets ansatte lokalt og sentralt.

Tariffoppgjøret
Overenskomsten skiftet navn til Anleggsover-
enskomsten for maskinentreprenører inkludert 
hovedavtale. Tariffavtalens omfangsbestemmelse 
ble også tydeliggjort.

Sentrale tariffbestemmelser som Norsk Ar-
beidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes 
Forbund kom til enighet om:

•  Minstelønnssatsen ved 37,5 timers arbeidsuke 
økte med 3,5 kroner opp til 177 kroner per 
arbeidet time 

•  Det gis et tillegg på 20 kroner per arbeidet 
time for arbeid på stuff under dagen.

•  Ansiennitetstillegget øker med 1 krone per 
arbeidet time for 3 og 8 års dokumentert praksis.

•  Minstesats for innskuddspensjon økes fra  
3 til 4 % 

Aktiviteter
Tillitsvalgte i maskin deltok på samling for 
anleggsfagene på Lillestrøm den 3 og 4 november. 
Der viktige temaer som kampen mot sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet, stortingsvalget 
2017, ulykker i anleggsbransjen samt offentlig 
innkjøp ble debattert. Dette etter innledninger av 
Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, Jan Erik 
Lien fra Vegdirektoratet og Marte Martinussen, 
Anita Johansen og Steinar Rindhølen fra 
forbundet.

I tillegg til ordinær kursvirksomhet har Norsk 
Arbeidsmandsforbund i samarbeid Maskinentre-
prenørens Forbund holdt kurs der både tillitsvalgt 
og daglig leder i samme bedrift deltok og kunne 
motta felles informasjon og bidro til brede 
diskusjoner.

Overenskomsten på flere språk
Partene har oversatt overenskomsten til engelsk.

Bransjeråd Maskin
Da landsstyret var samlet 9. og 10. november ble 
det gjort vedtak om å opprette et eget bransjeråd 
for maskin.

Ulykker
Også i 2016 var det dødsulykker i anleggsbransjen.

Tvistesaker
I løpet av 2016 har det vært totalt 40 saker til 
behandling i forbundet og avdelingene på overens-
komstområdet. Av disse er 24 saker fortsatt under 
behandling.

Asfaltarbeid og veivedlikehold
Avtaleområde og medlemsutvikling

Det er ved utgangen av året registrert 21 bedrifter 
med tariffavtaler. 12 av disse er avtaler med NHO, 
1 avtale med Virke og 8 bedrifter med erklærings-
avtale.

Ved utgangen av året var det registrert 1579 
medlemmer som er omfattet av avtalen med 
Norsk Arbeidsmandsforbund.

Tariffoppgjøret
Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL ble enige  
i forhandlinger den 18. og 19. april.

Minstelønnen for øvede arbeidstakere ble økt fra 
kr 178,00 pr time til kr 188,00 pr time

Minstelønnen for arbeidstakere med 
yrkeserfaring ble økt fra kr 171,00 pr time til  
kr 181,00 pr time

Minstelønnen for arbeidstakere over 18 år uten 
yrkeserfaring  ble økt fra kr 165,00 pr time til  
kr 175,00 pr time

Minstesatsen for fagarbeider ble økt fra  
kr 13,00 pr time til kr 14,00 pr time

Minstesatsen for bastillegget ble økt fra kr 12,00 
pr time og 15,00 pr time til 13,00 pr time og 16,00 
pr time. Det er to satser avhengig av hvilket 
ansvar basene har.

Minstesatsen for arbeid i tunnel og lukkede rom 
ble økt fra kr 16,20 pr time til kr 17,30 pr time.

Manuell spyling av veiområder ble innført som et 
kriteria som utløser smusstillegg.
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Det ble gjort noen språkendringer som følge av 
utvalgsarbeidet som var utført i perioden. Dette 
gjaldt spesifiseringer og redaksjonelle endringer.

Arbeidet med å få overenskomsten til å bli mer 
rettet mot veivedlikeholdsdelen viser seg å være 
utfordrende. Selv om partene er enige om at dette 
er nødvendig, blir det vanskelig når vi kommer til 
forhandlingsbordet.

Aktiviteter
Det ble i forkant av forhandlingene avholdt 
felle møte mars 2016 med Fellesforbundet for 
diskutere og samordne kravene.

Det var kurs i Overenskomsten for Asfalt og 
Veivedlikehold i oktober. Kurset ble avholdt  
i Tromsø og var fulltegnet. 

Forhandlingene med BNL ble, som vanlig, 
gjennomført i samarbeid med Fellesforbundet

I slutten av oktober var det arrangert samling 
for anleggsfagene på Lillestrøm. Her deltok også 
tillitsvalgte fra Asfalt og Veivedlikehold. Felles 
utfordringer i bransjen var tema. Det var en bolk 
med politikk hvor Dag Terje Andersen fra  
Arbeiderpartiet var innleder og bransjen kom 
med innspill.  

Private Anlegg
Avtaleområde og medlemsutvikling
Det har vært stor aktivitet i anleggsbransjen 
også dette året. Den store utbyggingen av vei og 
jernbane har tiltrukket seg mange utenlandske 
bedrifter. Forbundet har tegnet nye tariffavtaler 
på dette avtaleområdet det siste året, både med 
utenlandske og norske bedrifter.

Det var ved utgangen av 2016 registrert 4655 
medlemmer. Dette er en økning på 377 fra året før. 
Av disse var 4030 ansatt i en bedrift med tariffavtale. 

Permisjon/oppsigelser
Til tross for stor aktivitet i bransjen er det flere 
bedrifter som måtte gå til både permitteringer og 
oppsigelser av ansatte, da de ikke i tilstrekkelig 
grad klarte å skaffe seg nye oppdrag. 

Tariffoppgjøret
Ved lønnsoppgjøret var det viktig for tillitsvalgte 
i Norsk Arbeidsmandsforbund å få gjennomslag 
for krav som ville føre til mer like konkurranse-
vilkår i bransjen.

Spesielt viktig var det å bli enig med vår motpart 
om at tarifftillegget også skulle legges til grunn, 
før at en kunne si at kravene i forskrift om 
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
var oppfylt. Partene kom til enighet, og kravet til 
minstelønn hos arbeidstakere uten tariffavtale 
ble hevet med kr 27 per time. 

Sentrale tariffbestemmelser som Norsk Arbeids-
mandsforbund og Byggenæringens Landsforening 
ble enige om:

Ved en arbeidstid på 37,5 timers uke:
•  Minstelønn ble hevet til 198 kroner per 

arbeidet time 
•  Fagbrev ble oppskattet ved å heve tillegget til 

10 kroner per arbeidet time
•  Minstelønn til dykkere/kammerkjørere ble 

hevet til 200 kroner per arbeidet time
•  Grunnlaget for overtid og forskjøvet arbeidstid 

ble hevet til 296,20 kroner 
•  Fagbrevtillegget til brakkebetjening ble hevet 

til 10 kroner per arbeidet time
•  Satsen for korte velferdspermisjoner ble hevet 

til 301,76 per time
•  Det var enighet om å ta inn tilsvarende tekst 

i bilag 17 Rammeavtale om arbeidstidsordning 
som bilag 18. vedrørende godtgjørelse for 
bevegelige helligdager:

  a) For arbeid på hellig- og høytidsdager 
betales lønn + 100 % (som for overtid 
bestemt) + tilsvarende godtgjørelse som 
for hellig- og høytidsdager i henhold til 
arbeidsplan. 

  b) Ved fri i oppholdsperioden betales 
godtgjørelse for hellig- og høytidsdager  
i henhold til arbeidsplan. 

  c) I friperioden betales godtgjørelse for 
hellig- og høytidsdager for 7,5 timer. 

Aktiviteter
Tillitsvalgte i anlegg deltok på samling for 
anleggsfagene på Lillestrøm den 3. og  
4. november. Der viktige temaer som kampen 
mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, 
stortingsvalget 2017, ulykker i anleggsbransjen, 
samt offentlig innkjøp ble debattert. Dette etter 
innledninger av Dag Terje Andersen fra  
Arbeiderpartiet, Jan Erik Lien fra Vegdirektoratet og 
Marthe Martinussen, Anita Johansen og Steinar 
Rindhølen fra forbundet.

I tillegg til ordinær kursvirksomhet har forbundet 
vært ute hos bedrifter å holdt kurs. 



NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND ÅRSBERETNING 201630

Forbundet har hatt samling for tillitsvalgte 
der det ble diskutert hvordan utfordringene 
vedrørende balansegangen mellom helse og 
velferd skal handteres. 

Ulykker
Også i 2016 var det dødsulykker i anleggsbransjen.

Tvistesaker
I løpet av 2016 har det vært totalt 55 saker til 
behandling i forbundet og avdelingene på over-
enskomstområdet. Av disse er 37 saker fortsatt 
under behandling.

Arbeid for å motvirke sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet i anleggsfagene
Forbundet har hatt fokus på å forsøke å bygge 
vern mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. 
Det er utarbeidet et notat med ulike problem- 
stillinger som det har vært jobbet ut i fra.

Forbundet har deltatt med andre forbund i 
jevnlige nettverksmøter i LO der ulike strategier 
er diskutert og utformet, samt deltatt i møter opp 
imot sentrale politikkere. 

Det har også vært avholdt møter i et eget  
seriøsitetsforum der blant annet politiet, nav, 
skatt, arbeidstilsynet og arbeidsgiverorganisasjo-
nene har deltatt. 

Det har også vært avholdt møter med tillitsvalgte 
der disse problemstillingene har vært drøftet.

For å demme opp for en eventuell sosial dumping 
hos utenlandske selskaper har forbundet hatt 
en strategi om å oppsøke bedriftene tidlig. Dette 
for å opprette dialog og informere om det norske 
systemet når det gjelder partsarbeid, samt 
organisere arbeidstakerne og tegne tariffavtale 
med bedriftene. Denne strategien har vist seg å 
bære frukter ved flere anledninger.

Forbundet har avholdt mange møter med 
offentlige byggherrer og arbeidsgiverorganisa-
sjoner, og blant annet deltatt i drøftelser om 
aktuelle klausuler i kommende kontrakter og 
vært bidragsyter i utarbeidelse av sjekklister som 
byggherrene bruker til å kontrollere lønns- og 
arbeidsvilkår på sin prosjekter.

Forbundets arbeid mot sosialdumping og  
arbeidslivskriminalitet er bygget på dialog og 
opparbeidelse av tillit ovenfor byggherrer og våre 
motparter, fremfor å stå på barrikadene i media. 
Forbundet så seg likevel ved et par anledninger 

nødt til å bruke media for å få bedrifter og 
byggherre på rett spor, blant annet ved en stor 
veiutbygging på Ryfast.  

På nyåret ble Nye Veier, et eget veiselskap 
opprettet for å ta seg av utvalgte store 
utbygginger. I deres første utbyggingskontrakt har 
forbundet lykkes å få inn krav som: 

-  Minst 50 % av arbeidede timer skal utføres av 
fagarbeidere.

-  Minst 7 % av arbeidede timer skal være utført 
av lærlinger. 

-  Benyttes arbeidstakere fra bemanningsselskap 
skal de være sikret lønn mellom oppdragene. 

-  Bestemmelser som skal demme opp for 
misbruk av lokal bosetning på arbeidsplassen

Veiselskapet har tatt imot innspill og har som 
intensjon å ha LO koordinator på alle sine 
prosjekter.

Kraftlinjeoverenskomsten 
Overenskomsten for kraftlinjer har 8 medlemmer. 
På dette område er det ingen bedrifter som har 
tariffavtale. 

Tariffoppgjøret
Sentrale tariffbestemmelser som Norsk Arbeids-
mandsforbund og Byggenæringens Landsforening 
ble enige om:

•  Minstelønnssatsen økte med 15 kroner og er 
da 186 kroner per time ved 37,5 timers uke 

På samlingen for ansatte i Norsk Arbeidsmands-
forbund ble under temasekvensen satt fokus på 
potensialet som ligger der for forbundet når det 
gjelder verving.

Det er avholdt to møter med Statnett for at 
forbundet skal være oppdatert på bransjens 
utbygginger, samt et ekstra ordinært møte  
i forbindelse med 2 dødsfall i løpet av en kort 
periode på to av Statnett sine utbygginger.

Parkeringsselskaper
Avtaler og medlemsutvikling
Parkeringsbransjen er preget av et begrenset 
antall større aktører. Vi har i perioden tegnet 
tariffavtale med et nytt selskap.
Vi har i løpet av perioden ikke hatt noen utvikling 
i antall medlemmer og står ved årsskiftet med 
184 medlemmer. Det er således en av våre mindre 
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overenskomster. Samtidig er det et potensiale for 
nye medlemmer.

Tvistesaker
Vi har i perioden hatt to saker til formell 
behandling i forbundet hvorav den ene er 
avsluttet.

Tariffoppgjøret 2016
Det ble den 12. mai i forhandlinger mellom Norsk 
Arbeidsmandsforbund og NHO Service enighet 
om følgende:

•  Garantitillegg på kr. 4,53,-
•  Økning av minstelønnssatser med 6,4 %
•  Alle ubekvemstilleggene økes med kr. 2,-
•  Avtale om arbeidsgivers dekning av utgifter til 

obligatorisk etterutdanning.

Oppgjøret ble vedtatt i uravstemningen.

Vakt
Vaktbransjen er dominert av to store bedrifter. 
Her er i overkant av 80 % av alle vekterne i Norge 
ansatt. Det gjør at bransjen er relativt oversiktlig.

Avtaler og medlemsutvikling
Forbundet har i løpet av året hatt en nedgang på 
61 medlemmer i løpet av 2016. Det gjør at vi nå 
har 4085 medlemmer i bransjen.

Årsaken til nedgangen er i all hovedsak at 
vaktbransjen og er presset på leveranser og har 
vært gjennom unormalt mye nedbemanninger de 
siste år.

Vi har i perioden tegnet tariffavtale med ett nytt 
selskap.

Det er stort potensial for nye medlemmer  
i bransjen, både hos de store aktørene, men og 
hos de mange mindre bedriftene.

Tvistesaker
Det har vært formell behandling av 39 saker  
i forbundet, hvorav 17 er avsluttet. Tarifftvister og 
stilllingsvernssaker utgjør flertallet av sakene.

Det er også viktig å påpeke at mange tillitsvalgte 
i bedriftene gjør en god jobb med de saker som 
oppstår og løser dem uten at det er nødvendig å 
koble inn forbundets ansatte eller valgte.
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Verdt å bemerke er en sak fra Nokas angående 
tvist om utvalgskretsen ved nedbemanning 
ble ført for Arbeidsretten av LO. Her fikk 
arbeidstakerne medhold på alle punkter. Dette 
var en sak av stor prinsipiell betydning for hele 
arbeidslivet. Deler av kjennelsen er imidlertid 
anket til Høyesterett og er forventet behandlet i 
løpet av våren 2017. 

Tariffoppgjøret 2016
Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service ble 
enige i forhandlinger den 18-19. mai.

Resultatet ble som følger:
•  Det ble en økning på 3,50 per time på de ulik 

lønnstrinnene.
•  Det ble en økning av fagbrev tillegget på 2,50 per 

time.
•  En ble enig om økning av forsikringsdekningen 

for vekterne, samt at likebehandling mellom 
heltidsansatte og deltidsansatte når det gjelder 
forsikring. 

Før oppgjøret har og partene hatt en 
gjennomgang av overenskomsten for en 
redaksjonell opprydning. Dette ble sluttført 
i forhandlingene slik at overenskomsten nå 
fremstår som mer ryddig og oversiktlig.

I uravstemningen ble det stort ja-flertall for 
oppgjøret.

Årets tariffoppgjør hadde et uheldig etterspill 
ved at en annen organisasjon gikk i brudd på 
Overenskomsten etter at vi var ferdige.  
I påfølgende mekling fikk de innført et nytt tillegg 
for ansatte ved skip i internasjonal skipsfart. 
Dette tillegget har tilnærmet ingen betydning for 
økonomien i oppgjøret, men gjør at en nå formelt 
sett har to ulike overenskomster for bransjen. 
Dette skaper noen tariffmessige utfordringer for 
fremtiden.

Bransjerådet Vakt
Bransjerådet har avholdt to møter i perioden. 
Protokoll fra møtene og utarbeidet handlingsplan 
er forelagt forbundsstyret.

Den viktigste saken for bransjerådet har vært 
å jobbe med utvikling av tillitsvalgtorganisa-
sjonen i bedriftene. Dette gjennom å fokusere 
på tillitsvalgte som organisasjonsledere med 
ansvar for utvikling av egen organisasjon, 
kommunikasjon og rekruttering av nye 
medlemmer.

Videre har en jobbet med risikoutsatte tjenester, 
planer for bedre partssamarbeid, arbeidstid, 
vaktlovgivning. Synliggjøring av bransjerådets og 
forbundets arbeid har også vært en prioritert sak.

Serviceunionen i Nordens  
(SUN) vaktseksjon 
Det er avholdt 3 styremøter i vaktseksjonen.  
I forbindelse med disse har en startet et nordisk 
samarbeid med arbeidsgiverne i forhold til arbeidet 
med Europeisk Standard for vakttjenester.

Vi ser det som viktig med et godt nordisk 
samarbeid for å jobbe for å opprettholde den 
forholdsvis høye standard vi har på våre tjenester 
i Norden. Dette arbeidet vil pågå videre i 2017.

Gjennom samarbeidet i SUN har vi og innledet 
forhandlinger med Nokas og Sector Alarm  
om etablering av Europeiske Samarbeids- 
utvalg (ESU) i disse konsernene. Begge selskap 
er norske selskap med forgreininger i flere 
land og er derved omfattet av direktivet om 
ESU. Forhandlingene her foregår i Oslo med 
representanter fra de øvrige nordiske land.

Annethvert år arrangerer SUN vaktseksjon 
nordisk vekterkonferanse. Her samles 
tillitsvalgte fra bransjen i de nordiske land for å 
diskutere bransjesaker i et nordisk perspektiv. 
Arbeidsgiverne fra de samme land blir og 
invitert den ene dagen som diskusjon. I 2016 
ble konferansen avholdt i Helsinki Finland med 
nærmere 50 deltakere.

Overenskomstkurs
Det er avholdt ett overenskomstkurs i Bergen 
med rundt 20 deltakere.

Vaktlovgivningen
Det pågår fortsatt arbeid med forskrifts- 
arbeid til Lov om Vaktvirksomhet. Dette gjelder 
i all hovedsak forslag til ny vekteropplæring, 
gjennomføring av eksamen og innføring av 
vaktvirksomhetsregister.

Vi har og deltatt her og jobbet tett sammen 
med de andre partene for å levere etterspurt 
materiell til Politidirektoratet som sitter med 
ansvaret. I skrivende stund ser det dessverre ut 
som arbeidet fortsatt ikke er prioritert hos de 
offentlige myndigheter og det derved vil dra enda 
lengre ut i tid.

Vi er også representert i Faglig råd for Service og 
samferdsel som har ansvaret for vekterutdanningen 
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i videregående opplæring. Her ble arbeidet med 
tilbudsstrukturen sluttført høsten 2016, og vil gå 
ut på høring våren 2017. 

Service og Vedlikehold
Medlemsutvikling
Det var registrert 1027 medlemmer på avtalen 
ved årets utløp, og dette er en økning på  
31 medlemmer i perioden. Potensialet innenfor 
avtaleområdet er stort, men det fordrer gode  
lokalorganisasjoner i bedrift dersom vi skal 
lykkes med å hente ut dette.

Det er totalt opprettet 18 nye avtaler innenfor 
området i perioden, tre er oppsagt, og 14 saker 
har vært til behandling i forbundet.

Lønnsoppgjøret 
Oppgjøret 2016 var ett hovedoppgjør, og minste-
lønnssatsene ble økt med hhv. 5,8 og 6,0 prosent 
på de forskjellige bilagene, noe som er i samsvar 
med det som ble gitt i frontfaget. I tillegg ble det 
tatt inn tekstendringer i samsvar med frontfaget. 
Oppgjøret ble godkjent i uravstemning den 3. juni 
2016.

Ettersom tariffavtalen er en minstelønnsavtale, 
foregår mye av lønnsdannelsen ved lokale 
forhandlinger, og det er et problem at det finnes 
få klubber på avtalen som gjennomfører disse. 
Det gjør at man ikke klarer å hente ut det som 
egentlig er lønnspotensialet for disse gruppene. 
Forbundet har derfor bistått med samlinger og 
kursing av enkelte av disse klubbene, noe som 
også vil videreføres i 2017. 

Kort om bransjene
Særlig har medlemsutviklingen for vaktmestere 
vært gledelig, og det kan ha en sammenheng med 
at forbundet har lyktes med å etablere fagbrev 
for driftsteknikere og at dette nå er satt ut i livet. 
Fagbrevet er populært, og er sterkt etterspurt av 
bedrifter og oppdragsgivere. 

Det har også lyktes å tegne tariffavtale med 
bedriften Rentokil som har en stor del av 
markedet på skadedyrbekjempelse, og som 
i utgangspunktet var svært negativ til dette. 
Allikevel lyktes det å få tegnet avtale uten å gå til 
konflikt.

SUN Vaktmestere
Forbundet er representert i nordisk samarbeid 
for vaktmestere, og innehar en styreplass i dette. 

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden, og 
SUNs bransjekurs ble avholdt i Malmø, Sverige 
i september med totalt tre deltagere fra Norsk 
Arbeidsmandsforbund.

Renhold
Medlemsutvikling
Det var registrert 7002 medlemmer på avtalene 
ved årets utløp, og det tilsier en nedgang på 29 
medlemmer i løpet av perioden. Forbundet har 
også i perioden mottatt ca. 100 medlemmer fra 
NTL som et resultat av outsourcing av renholds-
tjenesten i forsvaret, i tillegg til at hotellene 
fortsetter å outsource renholdet til primært ISS. 
Samlet gjør dette at medlemstallet synker raskere 
enn det som kan fremgår av tallene, noe som 
vekker bekymring.

Hva medlemsnedgangen skyldes er ikke kartlagt 
i sin helhet når dette skrives, men har antagelig 
sammensatte årsaker. Det er iverksatt en prosess 
rundt dette for å klarlegge interne rutiner og 
praksis rundt stryking og utmeldinger. 

Området består av til sammen 4 tariffavtaler, og 
det er totalt inngått 23 nye avtaler i perioden.  
24 avtaler er oppsagt. Totalt har forbundet 
behandlet 95 saker, hvorav 30 er avsluttet. 

Lønnsoppgjøret
Oppgjøret 2016 var et hovedoppgjør og det lyktes 
ikke partene å komme til enighet i forhandlinger. 
Mekling ble derfor gjennomført hos riksmekleren 
den 10. mai og man ble enige etter 6 timer på 
overtid. Vi unngikk dermed streik, og resultatet 
ble godkjent i uravstemning den 7. juni 2016.  
Til sammen økte normallønnsatsene med kr. 
4,83,-, og fagbrevstillegget ble økt med kr. 2,50. 
Det var i tillegg enighet om å nedsette et parts-
sammensatt utvalg som i perioden skal jobbe 
med utfordringene bransjen har rundt arbeidstid 
og ytelser, bestemmelsene om prøverenhold 
og tiltak som sikrer opplæring/bruk av 
renholdsplaner og arbeidsomfang. 

Lønnssatsene er dermed følgende fra 7. juni 2016:
Under 18 år:   kr. 127,59
0-2 års ansiennitet:  kr. 174,20
2-4 års ansiennitet:  kr. 177,57
4-10 års ansiennitet:  kr. 184,30
Over 10 års ansiennitet: kr. 188,15

Treparts bransjeprogram
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Arbeidet i bransjeprogrammet for renhold 
er videreført, og også i 2016 har et viktig 
fokusområde vært problematikken rundt renhold 
i private hjem. Stort omfang av svart avlønning, 
og lite regulerte forhold for arbeidstakere 
kjennetegner denne delen av bransjen.  
Etter utlyst anbud har Sintef gjennomført en 
kartlegging av dette markedet, og la frem sin 
rapport til Arbeidstilsynet like før jul 2016. 
Forbundet mener at det som beskrives i denne 
rapporten, ikke begrenser seg til forbruker- 
markedet, men langt på vei også er en stor del 
av dynamikken også i proffmarkedet. Sintef har 
foreslått en rekke tiltak som bransjeprogrammet 
vil jobbe videre med. Av konklusjoner kan det 
trekkes frem at ca. halvparten av all omsetning  
i denne delen av markedet er svart, og at bransjen 
preges av en stor andel utenlands arbeidskraft 
med dårlig kunnskap om lover og rettigheter  
i norsk arbeidsliv. Dette gir store utfordringer  
i forhold til både vervearbeid og saksbehandling  
i forbundet og for tillitsvalgte i bedriftene.

Av andre temaer bransjeprogrammet har jobbet 
med kan delingsøkonomi og hvilke konsekvenser 
dette kan ha på renholdsbransjen nevnes, i tillegg 
til diverse kommunikasjons,- og informasjonstiltak 
rettet mot myndigheter, kjøpere av renholds-
tjenester og leverandører.

Allmenngjøring
Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten 
ble i juni 2016 begjært videreført med nye satser 
etter tariffrevisjonen 2016, men tariffnemda har 
så langt ikke fattet noe nytt vedtak om videre 
allmenngjøring. Konsekvensen av dette er at 
satsene fra 2015 er de som gjelder frem til nytt 
vedtak fattes. Bakgrunnen for dette er at ESA har 
varslet sak mot den norske stat på bakgrunn av 
Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Verftsaken 
om allmenngjorte bestemmelser om reise, kost 
og losji. De samme bestemmelsene har vært 
allmenngjort på renhold. Dette skaper en  
konkurransemessig uheldig situasjon spesielt for 
tariffbundne bedrifter som må lønne tarifferte 
satser, mens øvrige bedrifter kan lønne etter 
satsene fra 2015. Tariffnemnda har varslet at 
saken vil behandles i mars 2017.

Offentlig godkjenningsordning
Ordningen er i løpet av 2016 evaluert, og Fafo 
la i juni frem rapporten «Vi må ha is i magen 
og la tiltakene virke». Den konkluderer med at 
ordningen har hatt positiv effekt, men at det kan 
treffes ytterligere tiltak for å øke deres effektivitet 
og at målsettingen med ordningen kan nås. 

Treparts bransjeprogram som var oppdragsgiver 
til Fafos rapport har spilt flere forslag til 
endringer i ordningen til Arbeids,- og Sosialde-
partementet. Det er også viktig at alle bransje- 
tiltakene ses i sammenheng og ikke hver for seg, 
og de er derfor vanskelige å evaluere enkeltvis. 
Signalene fra departementet er at ordningen vil 
videreføres.  

Bransjerådet
Bransjerådet for renhold har hatt fire møter  
i 2016, hvor av et var en samling over tre dager. 
Bransjerådet har jobbet med utfordringene rundt 
arbeidstid og ytelser, og har hatt fokus på at det 
er dårlig kunnskap i bedriftene om tillitsvalgtes 
rolle og etterlevelse av avtaleverket. Problematikk 
rundt virksomhetsoverdragelser har også vært 
mye diskutert, noe som videreføres.

Bransjerådet hadde også i år ansvaret for Norges 
bidrag til gjennomføringen av «Internasjonal 
dag for renholdere og vektere», som er en 
global markering i regi av UNI Global Union. 
Arrangementet var en suksess, og alle avdelinger 
deltok med lokale markeringer. 

SUN Renhold
Det har vært gjennomført 3 møter i perioden, 
hvorav et var kongressen avholdt i Stockholm. 
Norge var i 2016 ansvarlig for gjennomføringen 
av SUNs bransjekurs for renhold, og dette ble 
gjennomført i Tromsø i oktober. Temaet for kurset 
var virksomhetsoverdragelser, og tilbake- 
meldingene var omtrent de samme som etter OL 
på Lillehammer i ’94: «The Best games ever!»

UNI Global Union
Forbundet har hatt styreplass i UNI Europa 
Property Service, og har i løpet av 2016 også fått 
styreplass i UNI Europa. For renhold sin del deltar 
vi i ISS Network, som er et forum for videre- 
utvikling av ISS’ europeiske samarbeidsutvalg. 
Dette samarbeidet er svært viktig med tanke 
på kontakt med andre fagforeninger i Europa 
og utveksling av erfaringer og tiltak relatert til 
bransjen. Problemstillingene er i stort de samme 
over hele kontinentet og det er derfor svært 
nyttig å kunne lære om hva som gjøres i andre 
land for å møte disse.

Overenskomstkurs
Det er gjennomført et kurs i renholdsoverens-
komsten i perioden, og dette ble avholdt på 
Løkken Verk i Sør-Trøndelag i september.
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Fritid
Vi har to avtaler som dekker dette området.  
Det er Fritids og Aktivitetsavtalen med NHO 
Reiseliv og Fritids og Opplevelsesavtalen med 
Virke.

De største områdene som er omfattet av avtalen er:
•  Treningssenter
•  Fornøyelsesparker¨
•  Dyreparker
•  Badeland og lekeland
•  Bowlinghaller

Vi har i perioden tegnet 3 nye avtaler, disse er alle 
som følge av organisasjonsmessige endringer  
i tariffbedrifter.

Vi har i perioden hatt en økning på 42 medlemmer 
og har ved årsskiftet 398 medlemmer.

Tvistesaker
Vi har i perioden fått inn 6 saker til formell 
behandling i forbundet hvorav 3 er avsluttet.

Tariffoppgjøret 2016
Etter separate forhandlinger med NHO Reiseliv og 
Virke ble det enighet om følgende:

•  Lavlønnstillegg på kroner 2,-
•  Ytterligere økning av satsene med kriner 2,-
•  Minimumsbetaling for fremmøte på fritid.
•  Økning av ubekvemstilleggene

Endringene ble godtatt i uravstemningen.

Bransjens utvikling
Det er et stort potensiale for medlemsutvikling  
i bransjen, da særskilt innen treningsbransjen.

Treningsbransjen sysselsetter flere tusen ansatte 
og bransjen er dominert av et par store kjeder.

Dessverre fremstår ikke de største kjedene 
som ELIXIA og Stamina som særlig positive 
til at de ansatte organiserer seg, ei heller til 
fagforeninger generelt. Dette viser de ved 
konsekvent å reservere seg mot tariffavtale ved 
omorganisering.

Veldig mye unge arbeidstakere og mye deltid 
gjør det utfordrende å få flere medlemmer og 
tillitsvalgte.

Vi har aktive tillitsvalgte innen noen få 
begrensede geografiske områder, utfordringen 
fremover vil være å utvidet dette til flere steder.

Skianlegg 
Avtaleområde og medlemsutvikling
Det er ved utgangen av året registrert 4 bedrifter 
med tariffavtaler. 1 av disse er avtaler med NHO, 
og 3 bedrifter med erklæringsavtale.
Ved utgangen av året var det registrert 52 
medlemmer som er omfattet av avtalen i Norsk 
Arbeidsmandsforbund.
Tariffoppgjøret
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Forhandlingene ble avholdt 12. mai.

Det ble gitt et individuelt tillegg på kr 2,00 pr time 
til alle, men ikke på satser

Minstelønnssatsene økte med kr 3,00 pr time

Fagbrevtillegget økte til minimum kr. 10,00 pr 
time

Lederoppgaver skal ha en godtgjørelse på 
minimum kr 8,50 pr time

Statlig sektor
Hovudlønnsoppgjeret våren 2016 var ein 
vanskeleg og krevjande oppgjer for LO-Stat. Først 
langt på natt andre dagen i mekling kom ein til 
ein anbefalt løysing mellom  Staten, LO-Stat, 
YS og UNIO. I forkant av dette hadde Staten og 
Akademikarane blitt einige om ein ny hovud- 
tariffavtale. Det vil sei at no set Staten med to 
ulike hovudtariffavtalar i Statleg sektor.

Staten og Akademikarane vil forhandla heile 
lønnsmassen lokalt, og ikkje sentralt. Heldigvis 
fekk dei ikkje det til, men ca. halvparten måtte 
hausten 2016 forhandlast lokalt. Dette la eit stort 
press på dei lokala tillitsvalde. Tilbakemeldingane 
har vore at ein stort sett kom greitt i frå det med 
bra resultat for våre medlemmar. 

Det som sentralt gjer forhandlingane vanskelege 
var at der var klare politiske føringar i frå Høgre/
Fremskrittspartiet regjeringa. Dette er heilt 
uvanleg i lønnsoppgjer. Statens forhandlarar 
hadde lite fullmakter, og måtte heile tida tilbake 
for å klarera ulike spørsmålsstillingar. 

Pensjon vart ikkje ei sak i dette oppgjeret. Slik det 
no ser ut kjem det for fullt i 2018.

Resultatet:
•  Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med 

virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder 
likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer 
at alle får lønnsøkning.

•  Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til 
fellesbestemmelser, som blant annet øker 
kompensasjon for de med beredskapsvakt. 

•  Det er avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger 
med virkning fra 1. juli.

•  Dette gir en total ramme på 2,4 prosent,  
noke som tilsvarer frontfagsramma.

22.-25. november 2016 avvikla LO-Stat represen-

tantskapsmøte og kartellkonferanse på Gol. 
Tradisjonelt deltok både partileiaren i Arbeider- 
partiet og LO leiaren i den fagleg politiske 
debatten. Desse konferansane er kjende for å 
vera politiske verkstadar, der fleire andre faglege 
tema er oppe til debatt.

Norsk Arbeidsmandsforbund deltok med  
4 personar og vi var representert både  
i temadebatt om delingsøkonomi og 
dirigentrollen.

Tone Rønoldtangen gjekk av med pensjon 
som LO-Stat leiar, og som ny leiar vart                            
Egil André Aas vald, frå Norsk Offiserforbund.

Statens Vegvesen
Det var ved utgangen av året 261 medlemmer 
i Statens vegvesen, ein nedgang på 19 frå 2015. 
Den største medlemsgruppen er i Midt-Norge. 
Denne regionen var ved utgangen av året utan 
tillitsvalgt. 

I begynnelsen på mars ble det avholdt kurs på 
Kielbåten, hvor tillitsvalgte frå Statens Vegvesen 
deltok. Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i 
staten ble grundig gjennomgått av Jørund Hassel.

24. og 25. oktober ble det avholdt kurs for 
tillitsvalgte i Statens Vegvesen. Endringene  
i Hoveavtalen, etter lønnsforhandlingene,  
ble gjennomgått av Randi Stensaker.

Hovedtillitsvalgt, Olaf Tisjø, deltok og bisto regi-
onstillitsvalgte i de lokale  lønnsforhandlingene  
i november. 

Norges Vassdrags- og energidi-
rektorat – NVE anlegg
NVE anlegg er ein liten maskinavdeling med 
ca. 35 mann, men med sin spesialkompentanse 
innanfor flaum, elveforebygging og kvikkleire 
er dei ein vesentleg faktor innanfor NVE. 
Samfunnsmessig innehar dei kunnskapar og 
ferdigheiter som kommune Norge etterspør for å 
førebyggja flaum og ras.

I 2015 ga Olje og energidepartementet (OED) 
konsulentfirma Menon i oppdrag å gjennomgå 
heile NVEs verksemd. Menon la fram sin 
rapport 2. mai 2016. Her foreslår dei blant anna 
at anleggseininga skal skiljast ut i frå NVEs 
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ordinære verksemd. OED føl opp med brev av 
06.05. der dei ber om NVEs syn på blant anna ei 
avvikling av NVE anlegg.

NVE sett ned  ei gruppe der vi var representert 
med vår hovudtillitsvald. Svarfrist til OED var sett 
til 23.06.2016.

Gruppa konkludert i lag med NVEs leiing at det 
var viktig å oppretthalda den kompetansen som 
NVE anlegg har for å kunne gje det samfunns-
bidraget som er forventa av dei innanfor flaum 
og ras. Gruppa opna midlertidig for ein viss 
nedbemanning i frå dagens 35 mann og  
4 avdelingskontor.

OED var ikkje fornøgd med dette svaret og i nytt 
brev av 09.09. fekk NVE svarfrist til 01.12. med to 
alternativ:
Modell 1: «En omstrukturert nedskalert og mer 
vassdragfaglig spisset anleggsvirksomhet.
                  
Modell 2: «Utførelse gjennom egen anleggsvirk-
somhet avvikles»
Med reine ord: Høgre og FREMSKRITTSPARTIET 
regjeringa vil privatisera denne vesle anleggs- 
avdelinga innanfor NVE òg.

Igjen svarar arbeidsgruppa og ledelsen i NVE at 
det klart beste alternativet er å oppretthalda ei 
eigen anleggsavdeling, men regulera den nedover 
mot cirka 20 mann. OED har så langt ikkje 
respondert på denne rapporten.

10.03.2016 hadde NVE sin tradisjonelle tariff- 
konferanse med alle ledarane og alle tillitsvalde 
sine organisasjonar. Som vanleg er desse 
samlingane informative og helde i ein god tone 
med sin ledar i spissen.

Dei lokale lønnsforhandlingane blei gjennomført 
07.12.2016. Alle medlemmane våre fekk lønns-
forhøyelse frå kr 7.800,- opp til kr 20.900,-. 
Medlemstalet i 2015 var 31. I 2016 var det 28. Ein 
nedgang på 3.

Kystverket
Medlemstalet i 2016 har vore 109 medlemmar. 
Dette er ein nedgang på to siden 2015 då vi hadde 
111.

Hovedtillitsvald i kystverket gjekk av med 
pensjon 01.08.2016. Etter nyval i kystverket og 
Kystverkets Rederi er det ein «ny generasjon» 

tillitsvalde som overtok. 

I beretninga for 2015 vart det redegjort for eit 
vanskeleg forhold til Kystverkets Rederi for å 
få ein ny særavtale på plass. Dette har vore ein 
følgjetong sidan 2012. 

For å prøva å komme vidare utan nemdsbehand-
ling tilbydde Norsk Arbeidsmandsforbund og 
Norsk Tjenestemannslag å ha nye forhandlingar. 
Desse vart forsøkt gjennomført i Ålesund 8. – 10. 
juni. Diverre kom arbeidsgjevarida med nok eit 
«skambod», og viste inga vilje til å finna løysingar. 
Med det grunnlaget braut Norsk Arbeidsmands-
forbund og NTL forhandlingane. 

Saka gjekk då vidare til nemdsbehandling 
på riksmeklarens kontor 15. – 16. november. 
Nemnda bestod av to personar frå kvar side og 
ein dommar. 

Etter høyringar og vitneforklaringar vart det 
avsagt kjennelse 3 mot 2 stemmer. Av 11 punkt 
fekk Kystverket Rederi medhald i samtlege. 
Vi opplever ein dommar som ikkje gjekk inn 
vurderte saksframstillingane i det heile. I tillegg 
«kjøpte» han alle argumenta frå kystverket. Han 
tok og opp område innanfor arbeidstid som ikkje 
skulle behandlast, og sa kjennelse der og. 

Dette medfører blant anna at våre medlemmar 
på båt får forlenga sine arbeidsveker opp til 64 
timar og arbeidsdagen vart utvida med større 
fleksibillitet i frå kl. 07:00 til 18:30 til kl. 06:00 til 
20:00.

Vi hadde tillit til at riksmeglaren/dommaren tok 
saka på alvor og fekk ein begrunna gjennomgang. 
Det opplevde vi diverre ikkje og tilliten til  
meglarinstituttet er sterkt svekka for ikkje å sei 
fråverande. Vi hadde ikkje forventningar om å nå 
fram på alle punkt, men dette minna meir om ei 
politisk overkøyring. 

Kystverket fekk i juni sitt tredje nye arbeidsfartøy, 
og eit fjerde er no bestilt. Dette er med på å 
få ein meir velfungerande flåte, med betre 
arbeidsforhold og betre komfort for mannskapet. 
Slipptida og reperasjonane blir og redusert med 
dette. 

Kystverket gjennomførte dei lokale lønnsfor-
handlinga i oktober. Våre medlemmar fekk for det 
meste ei tilfredstillande utteljing.
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Tunnel-, bom- og bruselskaper
Avtaler og medlemsutvikling
Tunnel-, bom- og bruoverenskomsten er i dag  
i all hovedsak gjeldende for to arbeidssteder. 
Dette er Bastø-Fosen og Fjord 1 på ferjesam-
bandene mellom Stavanger og Bergen.

Det har i perioden vært en nedgang på tre 
medlemmer, og vi har i dag 68 medlemmer på 
avtalen.

Tvistesaker
Det har ikke vært noen tvistesaker til behandling 
hos forbundet i perioden

Tariffoppgjøret 2016
Det ble den 1. juni i forhandlinger mellom Norsk 
Arbeidsmandsforbund, NHO Service og NHO 
Sjøfart enighet om følgende:

•  Økning av garantitillegget på kroner 5,40
•  Økning av matpengesats til hhv. 82, 50 og 

kroner 165,-
•  Enighet om reduksjon av frivillig deltid og 

bruk av vikarer

Forslaget ble vedtatt i uravstemningen.

Antall medlemmer på overenskomsten har  
som følge av automatisering gått jevnt nedover 
de siste årene. Dette vil nok være trenden  
i overenskomsten de neste årene og.

Miljøvirksomheter
Avtaleområde og medlemsutvikling
Forbundet har denne overenskomsten sammen 
med tre andre forbund, Norsk Transportarbeider-
forbund, Industri Energi og Fellesforbundet. Det 
er to bedrifter som har avtale med vårt forbund; 
den ene er medlem av NHO, den andre er en er-
klæringsbedrift.

Det er ved utgangen av 2015 registrert 70 
medlemmer, dette er en økning på 7 fra året før.

Tariffoppgjøret
Sentrale tariffbestemmelser som forbundene og 
Maskinentreprenørenes Forbund ble enige om:

•  Minstelønnssatsen økte med 6,42 kroner til 
167 kroner per arbeidet time ved 37,5 timers 
arbeidsuke

Tvistesaker
Det har ikke vært noen tvistesaker til behandling.
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Avd. 1 Øst
Postboks 118, Strandpromenaden 9, 
3191 Horten 
avd1@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 

Longyearbyen Arbeiderforening
Postboks 408, Elvesletta Nord, 
9171 Longyearbyen 
avd142@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 
Fax 79 02 13 09

Avd. 2 Oslo/Akershus 
Storgata 33, 0184 Oslo 
avd2@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 
Fax 23 06 17 71

Avd. 3 Møre og Romsdal
Storgt. 9, 6413 Molde ¨
avd3@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100
Fax 71 20 16 11

Avd. 4 Nordland
Svalbardgt. 26, 8610 Mo i Rana 
avd4@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 
Fax 75 12 08 99

Avd. 5 Innlandet
Fakkelgården, 2624 Lillehammer 
avd5@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 

Avd. 6 Vest 
Håkonsgt. 5, 5015 Bergen 
avd6@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 
Fax 55 30 91 81

Avd. 7 Sør-Vest 
Vesterveien 15b, 4613 Kristiansand
avd7@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 

Avd. 8 Midt-Norge 
Folkets Hus, 7011 Trondheim 
avd8@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 

Avd. 9 Nord
Postboks 1060, Løkkeveien 4 B, 
9503 Alta 
avd9@arb-mand.no 
Tlf 815 45 100 
 
Avd. 214 Sandbekk 
Grubearbeiderforening   

       4380 Hauge i Dalane  
Tlf 815 45 100 

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND

Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO 

norsk@arb-mand.no 

Tlf.: 815 45 100 


