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Ansvarlig transport – visjon og mål! 

Ansvarlig transport 
– visjon og mål! 
Denne årsberetningen kan oppsummeres på følgende vis: Aktivitetsnivået i organi-
sasjonen har vært svært høyt også i 2018. Siden den forrige årsberetning ble ført i 
pennen har NLF avholdt landsmøte. Medlemmer og tillitsvalgte rundt om i hele lan-
det tok del i en demokratisk prosess som endte på Sundvollen, der organisasjonen 
vedtok ny visjon, strategi og mål. Etter dette har NLFs arbeid kun dreid seg om en 
ting: å gjøre vårt beste for å oppfylle visjonen og nå målene.

Vi har arbeidet for like konkurransevilkår gjennom et omfattende påvirkningsarbeid. 
Både ansatte og tillitsvalgte, lokalt og nasjonalt, har gjennom året hatt tett kon-

takt med politikere og myndigheter. Våre utfordringer, og ikke minst våre 
løsninger, har blitt tydelig kommunisert til de som har myndighet til å 

endre gjeldende regelverk. Dette har gitt håndfaste resultater i form 
av politiske beslutninger som kommer vår næring til gode. Spe-

sielt er det gledelig at vårt internasjonale arbeid i EU bærer 
frukter.

Innsatsen for trafikksikre og effektive veger blir ført på 
flere måter. Politisk har vi blant annet presset på for 

å få fortgang i arbeidet med å utbedre eksisterende 
vegnett, og i størst mulig grad åpne dette for mo-

dulvogntog. Men den viktigste innsatsen for tra-
fikksikkerhet er den medlemsbedriftene står for 

selv: I løpet av fjoråret sørget lokale tillitsvalgte 
for at vårt prosjekt Venner på veien nådde ut til 
2452 barn. Alle disse fikk lære om lastebilens 
blindsoner, og hvordan de kan ferdes trygt i 
trafikken.

Vårt arbeid for en bærekraftig transport 
har også satt sine spor. Vår innsats for å 
bedre en vanskelig rekrutteringssitua-
sjon ser ut til å fungere. Søkertallene på  
transportfagene øker, og ungdom ønsker 
seg inn i sjåføryrket i økende grad. Også når 
det gjelder næringens miljømessige bære-

kraft går det i riktig retning. Som et eksempel 
har NLFs medlemmer vært så raske til å skifte 

ut sin bilpark til miljøvennlig Euro VI-teknolo-
gi at byrådet i Oslo besluttet å skrinlegge pla-

nene for en ekstra avgift på lastebilnæringen. 
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Vi får stadig mer profesjonelle medlemsbedrifter gjennom å  
tilby skreddersydde kvalitetssikringssystemer og kurs, og ikke 
minst en kostnadsindeks som gjør bedriftene i stand til å frem-
forhandle økonomisk bærekraftige avtaler med sine kunder. 
Arbeidet med Fair Transport har fortsatt og på vårparten 2019 
vil fairtransport.no bli lansert og programmets neste fase offent-
liggjort. Da får transportnæringen et kvalitetsprogram der seri-
øse transportkjøpere enkelt kan finne transportører som leverer 
dokumentert kvalitet, og ikke minst på en enkel måte finne ut hvilke 
krav de må stille til sine transportleverandører. 

Vi sikrer ledende medlemsavtaler gjennom å fremforhandle gode pristilbud 
med et stadig voksende antall kommersielle samarbeidspartnere. Det gjelder ikke kun konkurranse-
dyktige avtaler på drivstoff, forsikringer og dekk som NLF-bedrifter kan nyte godt av. Nå kan man også 
skaffe dashbord-kamera, alkolås og til og med briller gjennom våre avtaler, for å nevne noen. Summen 
av disse avtalene er en litt lettere hverdag når regningene skal gjøres opp. I en næring som opererer med 
små marginer er dette viktig, selv om det er og skal være det næringspolitiske arbeidet for like konkur-
ransevilkår som alltid er jobb nummer én for et forbund som vårt. 

Det totale resultatet av dette målrettede arbeidet er at vi med sikkerhet kan si at NLF er et steg nærmere 
vår visjon om en ansvarlig transport enn det vi var året før.

Likevel er det viktig å minne oss selv på at dette er et arbeid som aldri tar slutt. Det vil alltid dukke opp 
nye utfordringer. Både i form av useriøse aktører som utnytter smutthull i lovgivningen og nye forret-
ningsmodeller som utfordrer vår måte å tenke på. Den beste måten NLF kan møte dette på, er at alle 
jobber mot samme visjon, samme mål og er tro mot de samme verdiene. 

Det gjør vi i NLF. Forbundsstyret og administrasjonen arbeider godt og planmessig sammen for å oppfyl-
le landsmøtets vedtak. Vi ønsker å takke for innsatsen til medarbeidere ved alle våre regionskontorer, ved 
kontoret i Brussel og ved hovedkontoret i St. Olavs Gate. Dedikerte ansatte som arbeider tett sammen 
med aktive tillitsvalgte er NLFs suksessoppskrift. Det er på denne måten vi best ivaretar medlemsbedrif-
tenes interesser slik de kommer til uttrykk gjennom demokratiske prosesser i organisasjonen. 

Oslo, april 2019

Geir A. Mo, administrerende direktør

Det vil alltid dukke  
opp nye utfordringer. Både i form 
av useriøse aktører som utnytter 
smutthull i lovgivningen og nye 

forretningsmodeller som  
utfordrer vår måte  

å tenke på.

Tore Velten,  forbundsleder
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En aktiv rolle i 
trafikksikkerhets- 
arbeidet
Gjennom 2018 har NLF tatt en rekke initiativ for å heve  
sikkerhetsnivået i transportnæringen og i trafikken gene-
relt. Dette har styrket NLFs posisjon som en viktig sam-
funnsstemme.
– I tillegg til NLF-programmene Venner på veien og Kollegahjelpen har organi-
sasjonen i 2018 tatt grep også på andre områder for å sikre økt kompetanse og 
lavere ulykkesrisiko. Det er blant annet gjennomført en nasjonal kjettingdag, 
hvor NLFs ansatte og tillitsvalgte har drevet oppsøkende opplysningsarbeid 
mot sjåfører på tunge kjøretøy, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. 

På toppen av dette ble det satt et særskilt søkelys på rekrutteringsutfordrin-
gene, hvor flere viktige punkter ble adressert på Lærlingedagen 2018. I tillegg 
ble det gjennomført et omfattende rekrutteringsprosjekt hvor målet var å øke 
populariteten og tilstrømmingen til yrkessjåførfaget.

Landsmøte 2018 I juni ble NLFs Landsmøte arrangert på Sund-
volden hotell. Dette skulle bli et arrangement som satte en ny standard 
for hva som er teknisk mulig å gjennomføre for organisasjonen. Høyde-
punktene var mange, samtidig som den formelle delen av programmet 
dro nytte av tilbakemeldinger etter tidligere landsmøter. Resultatet ga 
mersmak for alle som deltok.
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Ny samferdselsminister: NLF var på plass da den populære samferdsels- 
ministeren Ketil Solvik-Olsen overleverte kontornøkkelen til Jon Georg Dale i slutten av  
august. Den påtroppende samferdselsministeren skuffet ikke og fulgte opp med flere vedtak 
etter forslag fra NLF de påfølgende månedene.
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Transportkonferansen: Ved siden av landsmøtet ble det gjennomført flere andre 
viktige NLF-arrangementer. Året åpnet på tradisjonelt vis med NLFs Transportkonferanse, 
som denne gangen ble avholdt på Holmen Fjordhotell i Asker. Dette skulle vise seg å være en 
svært egnet arena for et slikt arrangement.

Arendalsuka: Tilstedeværelse under den politisk orienterte Arendalsuka blir bare vik-
tigere og viktigere. I år var NLF representert med stand i en av de best besøkte gatene midt i 
sentrum. I tillegg ble det avholdt to populære seminarer, ett med tema etikk i transportnærin-
gen, et annet med rekruttering i søkelyset. Tradisjonen tro ble det også gjennomført en rekke 
møter med viktige politikere og organisasjonsledere, samt gjennomgang av konkrete vegpro-
sjekter med Statens vegvesen og Nye veier AS. 
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Kjettingdagen: I forkant av vinteresesongen ble det gjennomført en nasjonal kjetting- 
dag i regi av NLF. Her ble det samarbeidet med Statens vegvesen slik at ansatte og frivillige 
kunne plasseres på kontrollplasser rundt omkring i landet for å dele ut brosjyrer og drive opp-
lysningsarbeid mot yrkessjåfører som ble stanset for regulær kontroll.
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Lærlingedagen: En fersk samferdselsminister 
fikk sin ilddåp da han for første gang møtte transport-
næringen under Lærlingedagen 2018. Her tok han med seg 
gode nyheter: Fra 2019 vil det bli mulig å ta lastebilutdanning 
med finansiering gjennom Lånekassen.
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«Sats på en tung kompetanse»: Rekordmange ungdommer søker seg til 
transportfaget. Likevel er det nødvendig å øke antallet sjåfører i enda større grad i årene som 
kommer. Derfor iverksatte NLF rekrutteringskampanjen «Sats på en tung kompetanse» i 
samarbeid med opplæringskontorene. Gjennom reportasjer på nettet og i NLF-Magasinet, 
samt publisering av videoer i sosiale medier, fikk prosjektet mye positiv oppmerksomhet.



12

01 |  NLF-året i bilder01

Venner på veien: Flere tusen skolebarn gjennomførte også i 2018 NLFs trafikksik-
kerhetsopplæring gjennom programmet Venner på veien. Her lærer de blant annet om blind-
soner og viktigheten av synlighet i trafikken. Viktigheten av dette arbeidet øker i takt med 
andelen barn som ferdes på sykler til og fra skole og fritidstilbud.
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02 |  Lastebilnæringen02

Konjunkturundersøkelsen 2018/2019

Ansvarlig transport i en 
håpefull fremtid
Årets utgave av NLFs konjunkturundersøkelse bekrefter de 
fleste tendensene man har sett i de foregående år. Optimis-
men råder, og de fleste medlemsbedrifter ser lyst på frem-
tiden. Men undersøkelsen peker også på noen utfordringer 
som må møtes for at disse forventningene skal innfris. 

Økende investeringsvilje
Undersøkelsen viser at forventningene til økte transportpriser er høye. 48 % 
av bedriftene forventer en oppgang i transportprisene i 2019, mot 37 % i for-
rige undersøkelse. Dette kan nok være grunnen til at andelen bedrifter som 
planlegger å kjøpe nye lastebiler i løpet av året er økende. Hele 52 % svarer at 
de planlegger å investere i nye biler i inneværende år, mot 45 % i fjor. Dette er 
godt nytt også for miljøet, da det bekrefter tendensen med rask innfasing av 
Euro VI-teknologien. 

Profesjonalisering av medlems- 
bedriftene er viktig
Transportnæringen har i lang tid vært preget av hard kon-
kurranse og lave marginer. Det er likevel spesielt be-
kymringsfullt at lønnsomheten ser ut til å være sva-
kere jo lengre kontraktene er. Undersøkelsen viser 
at de NLF-bedriftene som opererer i spotmarke-
det, eller med korte kontrakter, har større andel 
med godt driftsresultat (over 10 %) enn de 
som har langvarige kontrakter. Dette peker på 
viktigheten av profesjonaliseringen av med-
lemsbedriftene. Spesielt er det viktig at verk-
tøyene som finnes i dag brukes i større grad. 
Både Kostnadsindeksen for lastebiltransport 
og NLFs tilbud på juridisk bistand bør benyttes i 
kontraktsforhandlinger. Store deler av næringslivet 
rundt oss opplever stor vekst. Denne veksten må også 
våre medlemsbedrifter få ta del i på en lønnsom måte!

Det er hevet over  
enhver tvil at den viktig-

ste ingrediensen i suksess-
oppskriften er tilgang på 

gode sjåfører.
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Fortsatt rekrutteringsutfordringer 
Det er hevet over enhver tvil at den viktigste ingrediensen i suksessoppskriften er tilgang på gode sjå-
fører. I 2017 svarte 15 % av medlemsbedriftene at de hadde ubesatte sjåførstillinger på grunn av rekrut-
teringsvansker. I årets undersøkelse har dette steget til 20 %. Gjennomsnittsalderen blant de ansatte i 
bedriftene fortsetter også å øke. Mens den i 2009 var 43,7 år, har den nå økt til 47,1 år. Forhåpentlig vil 
NLFs store innsats for å snu denne trenden bære frukter. For eksempel vil voksne som ønsker å bli tung-
bilsjåfører fra august i år kunne søke støtte fra Lånekassen. Det er også gledelig å se at søkertallene på 
transportfagene øker. For å sikre at denne trenden gir varige resultater er det avgjørende at NLF som næ-
ringsorganisasjon holder trykket oppe. Den viktigste innsatsen næringen kan gjøre for å sikre at dette fø-
rer til flere nye, dyktige sjåfører, er å fremsnakke sjåføryrket og tilby gode, trygge jobber for våre ansatte.

Ansvarlig transport krever hardt arbeid
For at vår visjon om ansvarlig transport skal nås, må de utfordringene som våre medlemsbedrifter opp-
lever løses. Vi kan ikke lene oss tilbake og vente på at noen andre ordner opp for oss. Tvert imot må NLF 
styrke sitt arbeid for å sikre seriøse, ansvarlige transportbedrifter gode rammevilkår og like konkurrans-
evilkår i møte med en stadig tøffere konkurranse. Derfor må medlemsbedriftene tilbys og ta i bruk verk-
tøyene de trenger for stadig å forbedre seg. 

Kostnadsutviklingen
Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT) utarbeides månedlig og utgis av Statistisk Sentralbyrå i sam-
arbeid med NLF. Indeksen viser utviklingen i kostnadsnivået for ulike kjøretøygrupper, basert på en vek-
ting av kostnadselementene i representative transportbedrifter i Norge.

I 2017 nådde KILT en topp i februar med 12-månedersvekst på 6,0 %, for deretter å synke ujevnt til 2,5 % i 
desember. Gjennomsnittet for årets 12 måneder var 3,82 %. Konsumprisindeksen (KPI) sank jevnt i løpet 
av året, fra 2,8 % i januar til 1,6 % i desember, med et gjennomsnitt for året på 1,85 %. Nivået på KILT var 
gjennom hele året høyere enn KPI, og KILT hadde en mer ujevn utvikling fra måned til måned. 

Figur 2a viser KILTs utvikling fra oktober 2017 til desember 2018 som %-endring de siste 12 månedene. 

02 |  Lastebilnæringen02

Om konjunktur- 
undersøkelsen 2018/2019 
Dette er 11. gangen NLF presenterer sin egen 
konjunkturundersøkelse for lastebilnærin-
gen. Undersøkelsen er gjennomført ano-
nymt og elektronisk blant NLFs medlem-
mer i løpet av november/desember 2018. 
Det kom inn svar fra 693 medlemsbedrifter, 
som gir om lag 27 % svarandel. Dette er noe 
lavere enn i tidligere år, men vurderes som 
tilfredsstillende. 
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Figur 2a Kostnadsindeksen for lastebiltransport - %-endring fra samme måned året før

Figur 2a viser at KILT også i 2018 var høyere enn KPI hele året, og den 
hadde også en noe ujevn utvikling. I oktober var 12-måneder-
sveksten hele 6,4 %. Endringer i enkeltkostnader, som for ek-
sempel drivstoff (autodiesel) gir betydelige utslag i KILT, siden 
den utgjør en høy andel av de totale kostnadene i indeksen 
(mellom om lag 17 % og 27 %, avhengig av kjøretøygruppe). 
Gjennomsnittet for årets 12 måneder var 4,52 % (opp fra 3,82 
% i 2017). Konsumprisindeksen (KPI) steg jevnt i løpet av året, 
fra 1,6 % i januar til 3,5 % i desember, med et gjennomsnitt for 
året på 2,77 % (opp fra 1,85 % i 2017).

Tabell 2a viser kostnadsutviklingen på de fire største kostnads-
komponentene. Økningen var størst for drivstoff (10,5 %) og kapi-
tal (4,2 %), mens lønn og reparasjon hadde mindre økning. KPI økte 
3,5 %.

Tabell 2a Kostnadsutviklingen pr. år 2013 – 2018 - %-endring fra desember til desember

   KPI            Kostnadsindeks for lastebiltransport 
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2017   2018   
Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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8

3,0

1,2 1,1

2,5

1,6

2,6 2,5
2,9

4,4

6,0

5,0 5,2

4,5 4,6

6,4

5,2
4,9

4,3

1,6 2,2 2,2

2,4 2,3
2,6

3,0
3,4 3,4

3,1
3,5 3,5

    Kostnadskomponenter – de fire store 
 Totalkostnaden     Konsum-  
 for lastebiltransport Drivstoff Lønn Kapital Reparasjon prisindeksen

Kilde: SSB Kostnadsindeks for lastebiltransport og Konsumprisindeks

2013  4,2   3,5 4,1 3,5 2,8 2,0
2014  0,5 -5,8 3,3 0,1 3,9 2,1
2015 -0,2 -6,6 1,0 0,2 3,4 2,3
2016 2,4 4,3 1,3 1,6 2,7 3,5
2017 2,5 3,3 2,7 -0,4 1,5 1,6
2018 4,9 10,5 2,6 4,2 2,0 3,5

For at vår visjon  
om  ansvarlig transport  

skal nås, må de utfordringene 
som våre medlemsbedrifter 

opplever løses.
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Omsetning
Det overordnede bildet er stabilitet og lite endring. Andel bedrifter med 5 mill. kr eller mindre i omset-
ning tenderer mot en nedgang, men omfatter fortsatt 46 % av bedriftene. I 2008 var andelen 55 %. Dette 
bekrefter at næringen også med hensyn til omsetning fortsatt består av mange småbedrifter. 

Figur 4a Driftsinntekter regnskap 2015 – 2017

Andelene i intervallene er basert på nominelle priser i hvert år, og tar derfor ikke hensyn til prisstigninger. 
Fra 2015 til 2016 økte kostnadsindeksen for lastebiltransport med 2,4 %, fra 2016 til 2017 med 2,5 %, og 
fra 2017 til 2018 med 4,9 %. For hele perioden økte den med 10,1 %.

02 |  Lastebilnæringen02
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Driftsresultat
Driftsresultatet er angitt i % før skatt og finansielle poster. 

Figur 4b viser fordelingen av driftsresultat på ulike intervall for regnskapsårene 2015 - 2017. 

Figur 4b viser en tydelig trend til at flere bedrifter rapporterer om negativt driftsresultat, fra 10 % i 2015 
til 15 % i 2017. I de andre intervallene er det små endringer, men det er verd å merke seg at hele 28 % av 
bedriftene rapporterer om driftsresultat lavere enn 3 %. 57 % av bedriftene har lavere driftsresultat enn 
5 % i 2017, mens det i 2015 var 53 %. 

Svarene viser at 31 % av de som hadde negativt driftsresultat også hadde negativ egenkapitalandel. Av 
de som hadde positivt driftsresultat under 3 %, hadde 7 % negativ egenkapital, mens av de som hadde 
driftsresultat over 10 %, hadde 73 % egenkapitalandel over 25 %.

Resultatene tyder på stort press på bunnlinja spesielt for de bedriftene som har dårlig lønnsomhet fra 
før.

Figur 4b Driftsresultat (i %) regnskap 2015 – 2017
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Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen er angitt i % av sum gjeld og egenkapital.

Figur 4c viser fordelingen av egenkapitalandelen i intervaller 
for regnskapsårene 2015 - 2017. 

Figur 4c viser at 47 % har en solid egenkapital (over 26 
%) i 2017, som er en økning fra 43 % året før. 

Om lag 8 %, det vil si om lag hver 13. (hver 20. i 2015) 
bedrift i undersøkelsen, hadde negativ egenkapital 
ved utgangen av 2017. Svarene viser at 63 % av disse 
også hadde negativt driftsresultat i 2017, mens ytter-
ligere 27 % hadde driftsresultat under 3 %. 19 % med 
negativ egenkapital har planer om å anskaffe nye laste-
biler for å øke lastebilparken, mens 29 % har planer om å 
anskaffe nye lastebiler for å bytte ut. Kun 10 % har planer om 
å redusere antall lastebiler.

47 % hadde egenkapitalandel over 25 %. Av disse hadde 3 % også negativt driftsresultat, og ytterligere 
17 % hadde driftsresultat under 3 %. 36 % hadde driftsresultat over 10 %.

Intervallene Negativ, 0-5 % og 6-10 % egenkapitalandel har samlet en andel på 31 % av bedriftene ved 
utgangen av 2017, som er om lag som ved utgangen av 2016. 

Figur 4c Egenkapitalandel (i %) 2014 – 2016
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Konkursåpninger
SSBs statistikk over konkursåpninger er også et «barometer» på næringens levedyktighet, ikke minst 
sammenlignet med næringslivet for øvrig. Figur 4d viser antall konkursåpninger for kategorien God-
stransport på vei (søyle går mot venstre skala-akse), og andelen disse utgjør av alle konkursåpninger 
(linje går mot høyre skala-akse), pr år fra 2009 til 2018. 

Figur 4d Konkursåpninger – Godstransport på vei – Antall og andel av alle næringer

Antallet konkursåpninger er jevnt synkende, fra 233 i 2009 (i finanskrisen) til 148 i 2016, en reduksjon på 
36 %, mens det i 2017 og 2018 har det vært en økning.

Godstransport på vei sin andel av konkursåpninger i forhold til alle næringer er fortsatt synkende, fra 4,6 
% i 2009 til 3,4 % i 2018. Til tross for en økning i antall konkursåpninger for Godstransport på vei fra 2017 
til 2018, synker andelen i forhold til Alle næringer.
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Klima og miljø     
NLFs medlemmer tar i bruk moderne kjøretøy 
med moderne teknologi
Euro VI-kravene innebærer en dramatisk forbedring av de lokale utslippene fra tunge dieselforbren-
ningsmotorer. Kravene setter maksimale nivåer av utslipp av NOx, PM, HC og CO. Lastebil- og motorpro-
dusentene har hele tiden ligget i forkant av kravene, og de faktiske utslippene har til dels vært betydelig 
lavere enn kravene tilsier.

NLFs årlige undersøkelse blant medlemmene om hvilke Euro-motorer som er i lastebilene ble foretatt 
høsten 2018. Det kom 583 svar fra medlemsbedrifter, som gir en svarandel på 22 %. 

Undersøkelsen bekrefter igjen den raske innfasingen av ny og moderne motorteknologi. I 2018 hadde 63 
% av medlemmenes lastebiler en Euro VI-motor. Dette er en økning fra året før på 26 %, fra 50 %. Hele 
73 % av medlemsbedriftenes kjørte km ble utført med Euro VI, og tar en med Euro V er andelen hele 95 
%. Det indikerer at i praksis foregår dagens tungtransport utført av medlemsbedriftene i NLF med biler 
utstyrt med Euro V eller VI. Det ser dermed ut til at det i 2020 vil være om lag 80 % Euro VI-biler og at 
disse vil utføre om lag 90 % av kjørte kilometer, som tidligere prognoser har vist.

Figur 5a Andel av bilpark og km pr. Euro-klasse 2006-2018, og prognose frem til 2020

Euro-kravene inneholder i dag ikke krav om klimagassutslipp. I forbindelse med behandlingen av EUs 
mobilitetspakke er det satt i gang arbeid med å utforme krav til klimagassutslipp også for tunge kjøretøy.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2006

Euro 1-3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 F5 F5
2019 2020

Km
2018 2020 

Km F5

8 11

24
36

45

58

56

51

41

35

26

22

73
63

50

40

24

11

79

15

88

9

20

72

Framskriving (FS) andel og km pr Euro-klasse – 2006–2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2006

Euro 1-3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 F5 F5
2019 2020

Km
2018 2020 

Km F5

FS FS KmFS



NORGES LASTEBILEIER-FORBUND | ÅRSBERETNING 2018

23

I 2018 hadde  
63% av  medlemmenes  

lastebiler en Euro  
VI-motor.
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CO2-fond – en mulig løsning på transportnæringens klimautfordringer?
Norge har etter Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 
2030, i samarbeid med EU. Transportsektoren er Norges største utslippssektor, og nærings- og yrke-
stransporten står for om lag 2/3 av de samlede transportutslippene. I Stortingsmeldingen om Klimastra-
tegi mot 2030 presenteres et arbeidsmål om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduse-
res med 35-40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. I NTP 2018-2029 ble det fastsatt svært ambisiøse 
mål for innfasing av lav- og nullutslippsteknologi i de ulike transportsegmentene i 2025 og 2030, og for 
godstransportnæringen er det følgende målsettinger:

•   Nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025

•  Nye tyngre varebiler og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030

•  Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp

Næringslivet, og NLF, ønsker å være en aktiv medspiller i overgangen til klimavennlige løsninger og gjen-
nomføring av et grønt skifte i transportsektoren. For å få dette til er det viktig at virkemidlene spiller på 
lag med de som skal stå for endringene i praksis. Derfor er NLF engasjert i arbeidet med å etablere et 
«Næringslivets CO2-fond», hvor hensikten er at deltakerne skal få hel-/delfinansiert merkostnaden ved 

å investere i lav- eller nullutslippsteknologi. NLFs holdning er at inntektene til fondet skal hentes 
ved at deltakerne, i stedet for å betale full CO2-avgift på for eksempel autodiesel, 

heller betaler hele eller deler av dette til fondet. Disse midlene går inn som 
finansieringsgrunnlag for de tiltakene fondet støtter. Fondets medlem-

mer påtar seg samtidig ansvar for å gjøre tiltak, eller lage planer for 
tiltak, som bidrar til reduserte utslipp fra egen virksomhet. 

I arbeidet med å få etablert «Næringslivets CO2-fond» står NHO 
og en rekke landsdekkende relevante organisasjoner samlet. 
NLF er viktig bidragsyter og samarbeidspartner fordi NLF re-
presenterer en så stor andel av næringstransporten på veg. Ar-
beidet har pågått i hele 2018, og planen har vært å komme til 

en enighet med myndighetene om å etablere et fond i løpet av 
2018, med oppstart i løpet av 2019. Dette har vist seg å være for 

ambisiøst, og signaler fra staten er at de ikke ønsker et fond slik 
organisasjonene ønsker seg. Det har ikke foregått reelle forhandlin-

ger om innholdet og innretningen i et CO2-fond, men det ventes en 
snarlig avklaring på om det blir noe.

Økte vekter og modulvogntog
NLF har tett kontakt med andre bransjeorganisasjoner, norske myndigheter og våre søsterorganisasjo-
ner i Norden og resten av Europa for å styrke rammevilkårene for transportbransjen. NLF har jevnlige 
møter med Vegdirektoratet hvor slike spørsmål drøftes.
 
For 2018 fortsatte arbeidet med å få fjernet flaskehalsene i modulvogntogvegnettet og å øke totalvekte-
ne på dagens transportmateriell. Begge saker ble skriftlig fremmet ovenfor Vegdirektoratet høsten 2017, 
og i begge sakene har vegmyndighetene etablert arbeidsgrupper med medlemmer fra bransjeorganisa-
sjoner, næringsliv og Vegdirektoratet. Arbeidsgruppene har i 2018 gjennomført 2-3 møter for å gjennom-

Antall ulykker med  
vogntog der personer har blitt 
drept eller skadd, har hatt en 

nedgang på ca. 9% i 2018 i 
forhold til 2017.
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gå alle aktuell vegtekniske og tekniske utfordringer, samt fremme forslag til endringer og forbedringer 
knyttet til veger og lovverk. Dette er ofte omfattende og krevende tema som krever langsiktig arbeid.

NLF etablerte en ressursgruppe med representanter fra alle de ulike faggruppene for å ivareta de ulike 
segmentene innenfor området økte vekter og dimensjoner.

Ulykkesstatistikk
Statistikken for 2018 viser en oppgang på ca. 3 % av drepte i trafikken i forhold til 2017. Det ble registrert 
109 drepte i trafikken totalt (kilde: SSB). Dette er tall fra februar 2019. Endelige tall foreligger i mai/juni 
2019.

Antall ulykker med vogntog der personer har blitt drept eller skadd, har hatt en nedgang på ca. 9 % i 
2018 i forhold til 2017. Tallene på hardt skadde har gått ned med ca. 12 %. Tallene på antall drepte med 
vogntog har økt med 1 person og var i 2017 13 personer og i 2018 14 personer.

Tabell 6a Personer drept eller skadd i vegtrafikkulykker med vogntog innblandet

Lastebil med påhengsvogn, lastebil med slepvogn og trekkbil med semitrailer.
Tall fra Statistisk Sentralbyrå.

NLF jobber systematisk med skadeforebyggende arbeid i medlemsbedriftene gjennom Dugnad for 
færre skader (DFFS), som er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og forsikringsselskapet If. 

Les mer om Dugnad for færre skader og If Aktiv Sikkerhet i kapittel 5 Rådgivning.

 2015 2016 2017 2018

Ulykker i alt: 128 136 120 109

Personer skadd: 138 167 170 149

Personer drept: 16 15 13 14
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Med øynene rettet 
mot Brussel
Transportnæringens behov knytter seg i stadig større grad opp 
mot EU-forhold, noe NLFs innsats mot politikere og myndig-
heter gjennom 2018 gjenspeilet. Mye av årets arbeid handlet 
om EUs mobilitetspakker.
Et akutt rekrutteringsbehov, rammebetingelser under press, utfordrende miljø-
forpliktelser og ikke minst en konfliktfylt prosess rundt arbeidet med EUs mobi-
litetspakker preget det politiske arbeidet for NLF i 2018.

EUs mobilitetspakke
Når dette skrives, har det ennå ikke lyktes EUs organer å komme frem til en 
enighet om nye regler. Rådet som er sammensatt av representanter fra EU-lan-
denes regjeringer har klart å enes om regler for kabotasje, utstasjonering av 
mobile arbeidstakere og kjøre- og hviletidsregler. Men i EU-parlamentet er det 
stor avstand og skillelinjene følger ikke tradisjonelle skillelinjer mellom grup-
peringene i parlamentet. Skillet går i hovedsak mellom øst og vest.

Som følge av dette har det ikke vært mulig for IRU å komme til enighet om et 
felles ståsted når det gjelder reglene for utstasjonering, dvs. når lokale lønns- 
og arbeidsforhold skal gjelde for sjåfører i internasjonale transporter. Utfor-
dringen for landene i vest har vært at lastebilnæringen konkurrerer innenfor 
samme marked som bedrifter etablert i øst, bedrifter som derfor har betydelig 
lavere kostnadsnivå grunnet generelt lavere lønnsutgifter i øst. Reglene for kjø-
re- og hviletid og for etablering, kabotasje og varebiler, har det i større grad vært 
mulig å samle seg om, selv om det også er stridsspørsmål på disse områdene. 
Dette har ført til at NLF i større grad har valgt å fokusere på arbeidet gjennom 
NLA, og gjennom året etablert betydelig tettere bånd til våre søsterorganisasjo-
ner i Tyskland, Nederland, Frankrike og Belgia, med sikte på å medvirke til at EUs 
organer vedtar regler som i større grad er i tråd med NLFs ønsker. På den måten 
speiler dette samarbeidet i stor grad samarbeidet i Road Alliance som ble etablert i 
2017 av samferdselsministrene i Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ita-
lia, Luxembourg, Sverige, og Norge med Nederland som observatør. Senere har både 
Hellas og Sveits sluttet seg til alliansen. 

Trepartssamarbeidet
NLF deltar aktivt i arbeidet knyttet til treparts bransjeprogram for transport (myndigheter, 
fag- og arbeidsgiverorganisasjoner), som ble igangsatt i 2014. I løpet av året har det vært arbei-
det med å konkretisere tidligere forslag til et norsk RUT-register (register over utsendte tjenes-
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teytere). Det foreligger ikke i dag noen oversikt over transportører og biler som passerer norsk grense på 
veg inn og ut av landet. Dette kompliserer planlegging, oppfølging og kontroll av transport på en ressur-
seffektiv og god måte. Et transportregister vil muliggjøre bedre risikobaserte og målrettede kontroller 
og tilsyn og bedre informasjon og veiledning til utenlandske transportører.  Treparts bransjeprogram for 
transport mener et transportregister bør etableres som et nettbasert register der de nødvendige opplys-
ninger enkelt kan legges inn og lagres.

Arbeidstilsynet har inngått bilaterale samarbeidsavtaler med flere land i EU hvor det satses på praktisk 
tilsynssamarbeid, deling av god praksis og informasjonstiltak overfor virksomheter og ansatte som skal 
til Norge. Som følge av dette, ble det i regi av treparts bransjeprogram arrangert et seminar i Bulgaria 
høsten 2018. I forbindelse med seminaret ble det også avholdt møter med departement, tilsynsmyndig-
heter, og arbeidsgiver- og næringsorganisasjoner. På seminaret med deltagere fra myndigheter, organi-
sasjoner og transportbedrifter ble det informert om norske vær- og kjøreforhold, regelverk og kontroller, 
samt norske lønns- og arbeidsforhold, herunder allmenngjort lønn og diett. 

Ved inngangen til 2019 planlegges et felles seminar for representanter fra seks EU-land Arbeidstilsynet 
har inngått bilaterale samarbeidsavtaler med. Seminaret vil i tillegg til transport omfatte bygg- og an-
leggsektoren. Seminaret vil bli avholdt i Oslo med representanter fra tilsynsmyndighetene, arbeidsgiver- 
og arbeidstakerorganisasjonene. 
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Rekruttering - utdanningsstøtte for sjåfører
NLFs årlige konjunkturundersøkelse viser at stadig flere bedrifter mangler sjåfører og at de mangler sta-
dig flere sjåfører hver. Undersøkelsene viser også at gjennomsnittsalderen på dagens sjåfører er stigen-
de. Denne utviklingen skjer samtidig som alle prognoser viser at godstransport på veg vil vokse frem-
over. NLF har over tid tatt tak i utfordringen med sjåførmangel på flere fronter. Sammen med SOTIN 
(Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomheter innen Transport- og logistikkfag i Norge) arbeides det 
for økt kapasitet på landslinjene. Sammen med NAV i Trøndelag er det over flere år rekruttert motiverte 
jobbsøkere som får sine utgifter med førerkort dekket av NAV. I andre deler av landet ble det i 2018 star-
tet opp nye forsøk sammen med NAV for å bedre rekrutteringen. Også internasjonalt, i regi av IRU, har 
NLF deltatt aktivt for å finne frem til tiltak for å rekruttere til sjåføryrket. NLF innser at utfordringen ikke 
kan løses ved å rekruttere fra andre land som også mangler sjåfører.

Våren 2018 ble det derfor utarbeidet et innspill til Kunnskapsdepartementet hvor det ble gitt en bred 
gjennomgang av situasjonen, med oversikt over hvilke tiltak NLF allerede har satt i verk og med en prog-
nose for kostnader ved utdanningen, som grunnlag for NLFs krav om at også godstransportsjåfører må 
kunne gis utdanningsstøtte på samme måte som bussjåfører. Resultatet av dette arbeidet var at utdan-
ningsstøtte til godstransportsjåfører ble foreslått i statsbudsjettet for 2019.
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Andre viktige saker i året
Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital
NLF har siden 2008 deltatt i Alliansen for norsk, privat eierskap sammen med ti andre næringsorganisa-
sjoner. Mandatet til Alliansen er å jobbe for å få fjernet formuesskatt på næringsrelatert kapital. Formu-
esskatt på arbeidende kapital er en særnorsk skatt som de utenlandske transportørene slipper. Dette er 
ett av mange tilfeller av urimelig konkurranseulempe for den norske delen av transportbransjen, som i 
stadig større grad opplever økt konkurranse fra utenlandske aktører. 

Blant regjeringspartiene er det forståelse for at formuesskatt på arbeidende kapital er uheldig og bidrar 
til at det investeres mindre i norske arbeidsplasser enn i andre land. Det er likevel vanskelig å få gjen-
nomslag for reelle lettelser. Erfaringen viser at den betalte formuesskatten på arbeidende kapital har økt 
fra 2013 til 2018 selv om det i regelverket er gitt lettelser. 

Handelsfasilitering - Incoterms® 
NLF har vært med i en referansegruppe i Det internasjonale handelskammeret – ICC Norge, som 

reviderer Incoterms®-regelverket. Målet er å ferdigstille en oppdatert versjon av disse fel-
lesreglene om internasjonale – og nasjonale – leveringsbetingelser innen 2020. Det 

har i 2017 og 2018 blitt gjennomført i alt tre brukerundersøkelser om synspunk-
ter på foreslåtte endringer i Incoterms®-regelverket, herunder med svar fra 

NLF-medlemmer. Det norske arbeidet knyttet til Incoterms®-regelverket 
har vært ledet av en ekspertgruppe hvor NLF har vært representert.

NLF har vært opptatt av å få norske myndigheter til å gi grønt 
lys for innføring av en standardisert elektronisk melding som 

gradvis er ment å erstatte det tradisjonelle internasjonale 
CMR-vegfraktbrevet på papir. NLF har i den sammenheng 

også dannet allianser med IRU og NHO Logistikk og 
Transport. Saken var på høring i 2018, men et konkret 

forslag er ennå ikke lagt frem av Justisdepartemen-
tet. 

Tolldirektoratet etablerte høsten 2018 en nasjonal 
komité for handelsfasilitering. Komiteen er opp-
rettet på bakgrunn av at Verdens handelsorga-
nisasjons (WTO) avtale om handelsfasilitering 
som trådte i kraft 22. februar 2017, forplikter 
medlemslandene til å etablere slike komiteer. 
Formålet er å bringe sammen aktørene som er 
involvert i grensekryssende handel, med sikte 
på å samordne prosedyrer, utveksle erfarin-
ger og på best mulig måte ivareta gjennom-
føring av WTO-avtalen i Norge. NLF deltok på 
oppstartsmøtet og har i ettertid gitt innspill 

om hvilke tema komiteen bør befatte seg med 
fremover. NLF pekte på ekspressfortolling, elek-

tronisk grensepassering (bruk av ANPR-kamera-
er), eCMR-fraktbrev og samordning av offentlige 

kontrolletater.
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Statsbudsjettet for 2019
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble offentliggjort den 8. oktober 2018. Administrasjonen 
gjennomgikk dokumentene og utarbeidet innspill til fem høringer i Stortinget: Finanskomiteen, Trans-
port- og kommunikasjonskomiteen, Justiskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen og Utdanning- og 
forskningskomiteen.

Stort sett var budsjettforslaget godt nytt for norsk transportnæring. Rammene i Nasjonal Transportplan 
2018 – 2029 ble i all hovedsak foreslått fulgt opp, og det ble foreslått noe reduksjon både i selskapsskat-
ten og formueskatten (indirekte). I budsjettet var også forslaget om utdanningsstøtte til godstransport-
sjåfører tatt inn.

NLF deltok på muntlig høring om budsjettet i Finanskomiteen, Transport- og kommunikasjonskomi-
teen, Arbeids- og sosialkomiteen, og Justiskomiteen. Som i 2017 fikk ikke NLF delta i den muntlige hø-
ringen til Utdanning- og forskningskomiteen. Det ble likevel levert et fyldig høringsnotat der det ble 
argumentert for NLFs synspunkt. 

Følgende konkrete forslag ble spilt inn til de forskjellige komiteene:

NLF ØNSKER AT:
•   komiteen ber regjeringen erstatte dagens differensierte  

arbeidsgiveravgift med en lavere, men lik arbeidsgiveravgift for godstransporten

•   komiteen sikrer at Vegvesenets handlingsplan for utbygging av døgnhvileplasser følges 
opp tett politisk, slik at minst 80 døgnhvileplasser står klare innen 2020 i tråd med Stor-
tingets vedtak

•   komiteen ber regjeringen utrede en statlig tiltaksplan med mål om å ta igjen vedlikeholds- 
etterslepet av fylkesvegene

•   komiteens medlemmer bidrar til at regjeringen åpner for reelle forhandlinger om et CO2-
fond på transportnæringens premisser

•   komiteen ber regjeringen om fortgang i arbeidet med å utrede konsekvensene av å  
avkriminalisere mindre alvorlige lovbrudd og heller gebyrlegge dem

•   komiteen ber regjeringen om å gjøre elektroniske vegfraktbrev obligatorisk i forbindelse 
med at eCMR-protokollen ratifiseres

•   komiteen ber regjeringen utrede muligheten for automatisk gebyrlegging av transport-
kjøpere som bryter med informasjons- og/eller påseplikten

•   komiteen ber regjeringen styrke de økonomiske rammene til landslinjene for yrkessjåfør-
faget

•   komiteen ber regjeringen utrede et mer fleksibelt utdanningsløp for trafikklærere direkte 
rettet mot yrkessjåførfaget
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Høringsuttalelser
NLF har fremmet sine synspunkter i følgende offentlige høringer i 2018:

FEBRUAR
•   Forslag til ny mal for skilting av automatiske bomstasjoner utenfor og i byer – Statens  

vegvesen
•   Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om beredskapsvakter – Arbeids- og sosial-

departementet

MARS
•   Høringer om mulighetene for å ha direkteavtaler uten å være tilknyttet AFP-ordningen, og 

om virksomhetsoverdragelse og opphør av tariffavtale når det ikke lenger er fagorganiser-
te i bedriften – Fellesordningen for avtalefestet pensjon

•   Høring om forskrifter om endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften –  
Statens vegvesen

APRIL
•   Høring om endringer i kjøre- og hviletidsforskriften og forslag til ny forskrift om farts- 

skriververksteder – Statens vegvesen

MAI
•   Utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminali-

tet – Justis- og beredskapsdepartementet

JUNI
•   Høring om forslag til endringer av bestemmelser for fjernlys på bil – Kjøretøyforskriften 

kap. 28 – Statens vegvesen
•   Rapport «Fra sams og samling» - Samferdselsdepartementet
•   Endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skattetaten - Finansdepartementet

AUGUST
•   Forskrift om utstedervirksomhet i Norge – Statens vegvesen
•   Ratifikasjon av tilleggsprotokoll om elektronisk fraktbrev (eCMR) for internasjonal 

vegtransport – Justis- og beredskapsdepartementet
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SEPTEMBER
•   Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av  

håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen –  
Tilrettelegging for prosessdigitalisering ved utstedelse av forenklet forelegg –  
forslag om endring i formkrav – Samferdselsdepartementet

•   Rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte 
m.m. – Helse- og omsorgsdepartementet

•   NOU 2018:6 Varslng – verdier og vern – Arbeids- og sosialdepartementet

•   Begjæring av fortsatt allmengjøring av tariffavtale om godstransport på veg 
 – Arbeids- og sosialdepartementet

•   Forskrift om endring i yrkessjåførforskriften – Statens vegvesen

NOVEMBER
•   AutoPASS-regulativet for ferjetakster 2019 og Riksregulativet for ferjetakster 2019 –  

forslag til presiseringer og endringer – Statens vegvesen

DESEMBER
•   Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. gebyrsatser for 2019 – 

Statens vegvesen
•   Endringer i ADR og RID-forskrift om landtransport av farlig gods – Direktoratet for  

samfunnssikkerhet og beredskap
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Samarbeid og allianser
NLF samarbeider med en rekke organisasjoner for å nå frem i ulike saker. På enkelte områder er det 
snakk om langsiktige allianser, mens det på noen områder etableres samarbeid av kortere varighet. Noe 
av samarbeidet og prosjektene blir nærmere beskrevet nedenfor. Samarbeidet med NLFs samarbeids-
partnere, som leverer tjenester og produkter til medlemmene, blir beskrevet i kapittel 05 Medlemsser-
vice og rådgivning. NLFs faste allianser og mest brukte samarbeidspartnere i 2018 har vært følgende:

 
Internasjonalt samarbeid:
•   Nordic Logistics Association - NLA - herunder Dansk Transport og Logistikk (DTL), 

Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Finlands Transport och Logistik (SKAL)

•   International Road Transport Union - IRU

•  Nordisk Vegforum – NVF

Nasjonalt samarbeid:
•   TS-Forum Norge

•   Norsk Transportforum

•   Trygg Trafikk

•   Statens vegvesen

•   Opplysningskontoret for veitrafikken - OFV

•   Bilimportørenes Landsforening - BIL
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Øvrige samarbeidspartnere:
•   NHO Logistikk og Transport – NHO LT

•   NHO Transport – NHO T

•   Norsk Elektroteknisk Komite - NEK

•   Forsikringsselskapet If

•   Nordea Finans

•   Dekkmann

•   Circle K

•   Telenor

•   Asko (Norgesgruppen ASA)

•   Norsk transportarbeiderforbund - NTF

•   Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transportfag og logistikk i Norge - SOTIN

•   NHO

•   Virke

•   Bedriftsforbundet

•   Regnskap Norge

•   Norges Fiskarlag

•   Norges Bondelag

•   Norges Rederiforbund

•   Norges Skogeierforbund

•   Norskog

•   Maskinentreprenørenes Forbund - MEF

•   Statens havarikommisjon for transport

•   Yrkestrafikkforbundet – YTF

•   Zero

Lastebilnæringens  
rammebetingelser utformes  

i Brussel. Derfor fokuserer NLF 
på internasjonalt samarbeid 

for å nå frem overfor EU.
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Nordic Logistics Association - NLA
Lastebilnæringens rammebetingelser utformes i Brussel. Derfor fokuserer NLF på internasjonalt sam-
arbeid for å nå frem overfor EU sammen med nordiske søsterorganisasjoner gjennom Nordic Logistics  
Association (NLA), som ble etablert i 2012 sammen med Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Dansk Transport 
og Logistik (DTL), med Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL (Finlands Transport och Logistik) som asso-
siert medlem. NLAs arbeid i Brussel er viktig for å være tettere på beslutningsprosessene i EU.
 
NLA sørger for den løpende daglige kontakt mot EUs organer og følger tett EUs agenda. I tillegg ar-
beides det opp mot de nordiske lands delegasjoner i Brussel, samt mot søsterorganisasjonene i øvrige  
EU-land. Det er likevel ikke mulig for NLA med en liten stab å ivareta interessene til NLF, SÅ og DTL 
fullt ut dersom dette arbeidet ikke følges tett fra de skandinaviske hovedstedene. Godt arbeid i Brussel  
fordrer tett involvering fra NLFs side i saker som kommer på agendaen der. På den måten vil informasjon 

om hva som er viktig for norske lastebileiere bli formidlet til NLA i Brussel og også bli tatt opp i 
fora der NLF selv er direkte representert.

 
Årsmøtet i NLA ble holdt i Helsinki i slutten av september 2018. Der 

ble det blant annet fokusert på hvordan NLA bedre kan nå frem 
med synspunkter om EUs mobilitetspakke. Derfor var også 

lastebileierorganisasjonene i Frankrike, Belgia, Nederland 
og Tyskland til stede på årsmøtet, og felles innsats fremover 

ble drøftet. For å bedre samarbeidet ble det også beslut-
tet å etablere felles kontor for flere av organisasjonene. 
Det er ventet at NLA, BGL (Tyskland) og FNTR (Frankrike) 
i løpet av 2019 vil bli å finne på samme adresse i Brussel.
 

NLAs arbeid i Brussel ledes av Søren Hyldstrup Larsen. 
I tillegg er det på kontoret til enhver tid tilknyttet en eller 

to trainee-er som arbeider der i kortere og lengre perioder. 
NLAs styre består av de administrerende direktørene i SÅ, NLF 

og DTL. DTLs administrerende direktør ble gjenvalgt som styrets 
leder etter at styret konstituerte seg etter årsmøtet.

Nordisk Vegforum - NVF
Nordisk Vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid med til sammen rundt 320 medlemsorganisasjoner 
fra både offentlig og privat sektor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene. Hensikten 
med samarbeidet er å fremme utviklingen innen veg-, vegtrafikk- og vegtransportsektoren, gjennom 
samarbeid med fagfolk.
 
Medlemslandene veksler om å lede NVF. For tiden har Sverige lederskapet i NVF –  frem til Via Nordica i 
Malmö i juni 2020. NVFs norske avdeling ledes av vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 
 
Arbeidet i NVF skjer i ulike utvalg, med en leder og en sekretær. Arbeidet foregår i fireårsperioder. Det 
er utarbeidet en ny strategi for NVF for perioden 2016-2020. NLF er representert i fem nordiske utvalg:
•  Drift- og vedlikehold – Thorleif Foss
•  Digitalisering – Kjell Olafsrud og Stein Inge Stølen
•  Klima og miljø – Thorleif Foss
•  Trafikksikkerhet – Kjetil Meaas
•  Transport i byer og transportplanlegging – Thorleif Foss og Reidar Retterholt

På bakgrunn av at  
sjåførmangel er en global  

utfordring er det enighet om  
at det neppe finnes én  

felles løsning.
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International Road Transport Union - IRU
Den Internasjonale vegtransportunionen (IRU) er en interesseorganisasjon med medlemmer fra land 
over hele verden. IRU ble etablert i 1948 og markerte sitt 70-årsjubileum gjennom hele året. Norge og 
NLF var med fra starten. IRU er engasjert i gods- og persontransportspørsmål og har både lastebilorga-
nisasjoner, bussorganisasjoner og taxiorganisasjoner som medlemmer. I Norge er NLF, NHO Transport 
og Norges Taxiforbund medlemmer av IRU.
 
IRU har sitt hovedsete i Genève og har i tillegg faste delegasjoner i Brussel, Moskva, Istanbul og New 
York. Delegasjonen i Brussel har som hovedoppgave å arbeide for å påvirke og bidra til at EUs regelverk 
blir utformet til det beste for næringen.
 
NLF deltar i generalforsamlingen i IRU i Genève og deltar i Liaison-komiteen som er knyttet opp mot 
IRUs delegasjon i Brussel. Begge disse organene møtes to ganger årlig. IRU har opp gjennom årene ba-
sert sin virksomhet på salg av TIR-carnet som gir forenklet tollbehandling for grensekryssende transport 
(se nedenfor). Etter utvidelsen av EU og det indre marked de siste årene har inntektene fra denne ak-
tiviteten falt dramatisk. Det har gjennom året derfor vært arbeidet med en strategi for IRUs arbeid og 
organisasjon fremover. Beslutning vil bli tatt på IRUs generalforsamling i 2020. 

IRU i Brussel og Liaison-komiteen arbeider med spørsmål knyttet opp mot det indre marked i EU og 
EØS-området. NLF deltar også aktivt i IRUs tekniske komité og i arbeidet for å få tatt i bruk et elektronisk 
fraktbrev eCMR.  

I 2018 har NLF vært engasjert i en arbeidsgruppe som har fokusert på sjåførmangel. På bakgrunn av at 
sjåførmangel er en global utfordring er det enighet om at det neppe finnes én felles løsning, men at 
ulike tiltak må settes inn i det enkelte land, både mht. utvikling av utdanningssystemet, utdanningsstøt-
te, rekruttering til fagutdanningen generelt, rekruttering av kvinner, omdømmearbeid m.m. Som ledd i 
arbeidet er tiltak iverksatt i ulike land spilt inn som gode eksempler. NLF har bl.a. løftet frem NAV-pro-
sjektet i Trøndelag og Venner på veien-arbeidet.
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Transports Internationaux Routiers - TIR
I tillegg til det faglig-politiske arbeidet, er IRU delegert ansvaret for den internasjonale TIR-ordningen fra 
UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe). TIR-ordningen ble etablert i 1954 da det 
ble enighet om TIR-konvensjonen. TIR-ordningen er både en tollgarantiordning og et forsendelsesdoku-
ment, som letter tollavviklingen ved grensepassering for godstransport.
 
TIR er en forkortelse for Transports Internationaux Routiers (Internasjonal vegtransport) og er et interna-
sjonalt tolltransitt-system. TIR er det eneste universelle transittsystemet som gjør det mulig å forflytte 
gods fra opprinnelseslandet til destinasjonslandet i forseglede lasteenheter uten at det er nødvendig 
å foreta fortolling ved landegrensene som passeres. Dette minimerer både de administrative og øko-
nomiske konsekvensene av transportene, og tollavgifter som skal betales er dekket av en internasjonal 
garanti.
 
Tidligere ble det utstedt et betydelig antall TIR-carneter av NLF i Norge, men på grunn av norsk laste-
bilnærings svekkede konkurranseposisjon i internasjonal transport, og Norges deltakelse i EØS-sam-

arbeidet, er det i dag kun et fåtall bedrifter som har TIR-godkjennelse og det utstedes svært få 
carneter. Det meste av arbeidet er derfor i Norge knyttet til carneter utstedt i andre land.

 

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at 

færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller drept i trafikken. Organisa-
sjonen gjennomfører kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og 

informasjon om trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter 
og myndigheter. Medlemmene i Trygg Trafikk er kommuner og 

fylkeskommuner samt landsomfattende organisasjoner. NLF 
og Trygg Trafikk har et godt samarbeid om trafikksikkerhets-

prosjekter. Trygg Trafikk støtter Venner på veien med øko-
nomiske midler hvert år. 

 

TS-forum Norge
TS-forum Norge (TSF) er en interesseorganisasjon for 
transportsentraler og andre transportbedrifter i Nor-
ge, og har som målsetting å styrke den faglige kom-
petansen for daglige ledere, administrasjon og sty-
remedlemmer i medlemsbedriftene samt bygge 
personlige nettverk mellom medlemsbedriftene.
Initiativet for å etablere TSF, som NLF var med på, 
hadde sin bakgrunn i at bileierne hadde behov for 
en profesjonell driftsorganisering lokalt og for at 
bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som 
tar seg av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsav-
taler, kvalitetssystem mv., slik at lønnsomheten for 
bileierne styrkes. TSF ledes av et valgt styre blant 

medlemmene. NLF er representert i styret ved for-
bundsleder Tore Velten. Representanter fra NLF har 

deltatt på TSFs vår- og høstseminarer.
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Samarbeidsavtale mellom NLF og TS-forum Norge
NLF og TSF skal videreutvikle det gode samarbeidet organisasjonene har hatt. Partene er enige om at 
transportsentralene og øvrige medlemsbedrifter i TSF fyller en stadig viktigere funksjon i norsk tran- 
sportnæring, samtidig som det er viktigere enn noen gang å arbeide næringspolitisk for å sikre nærin-
gens rammebetingelser. Derfor ble det i 2018 inngått en samarbeidsavtale som skal sikre en planmessig 
og strukturert oppfølging av medlemsbedriftene i TSF. Forutsetningene for samarbeidet er blant annet 
at TSF skal sikres nødvendige ressurser til praktisk oppfølging av styre og medlemsbedrifter. Dette er 
ivaretatt ved ansettelsen av Eivind Karikoski i NLF og ved at TSF samlokaliseres med NLF.

Norsk Transportforum
Foreningen Norsk Transportforum (NT) ble, med hjemmel i samarbeidsavtalen mellom NLF og TS-for-
um Norge datert 12. oktober 2015, besluttet stiftet 3. mars 2016. Til stede var representanter fra NLF og 
TSF.  Vedtekter og etisk regelverk for forumet ble vedtatt.
 
Formålet med foreningen var å forvalte samarbeidsavtalen mellom NLF og TSF, og på selvsten-
dig grunnlag ivareta interessene til forumets medlemmer og norsk transportnæring.
 
I 2018 har følgende organisasjoner vært medlem: Norges Lastebi-
leier-Forbund, TS-forum Norge og Bussbransjeforbundet.
 
Ved utgangen av perioden besto NT-styret av Tore Velten 
(styreleder), Alv Ervik og Geir A. Mo fra NLF, Morten Nore 
og Øystein Lie fra TSF og Tom Terjesen fra Bussbransje-
forbundet. NLF hadde sekretariatet ved Thorleif Foss.
 
Det ble i august 2018 tatt opp til diskusjon om det er 
hensiktsmessig å organisere samarbeidet mellom par-
tene gjennom foreningen NT. Partene mente at ettersom 
samarbeidet mellom NLF og TSF oppleves å være bra, er 
det ikke lenger det samme behovet for den formelle orga-
niseringen av samarbeidet gjennom NT. Det har blitt opp-
levd som byråkratisk, ressurskrevende og lite fleksibelt mht. å 
arbeide med relevante saker. Også Bussbransjeforbundet var enig i 
dette, og ønsket heller en annen tilknytningsform til NLF.

På ekstraordinært årsmøte i desember 2018 ble Norsk Transportforum vedtatt avviklet.

NLF og TSF skal  
videreutvikle det gode  
samarbeidet organisa- 

sjonene har hatt.
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Større spredning 
med færre ressurser
NLFs kommunikasjonsavdeling minket bemanningen i 2018. 
Likevel fikk man gode resultater både i egne og i eksterne 
kanaler gjennom endringer i arbeidsflyt og smartere bruk 
av sosiale medier.

Over en treårsperiode er det iverksatt en betydelig innsats for å øke NLFs tilste-
deværelse, både i tradisjonelle og nye medier. Dette innebærer en målrettet 
satsing på levende bilder som har gitt god avkastning i form av flere millioner 
videovisninger, samtidig som besøk til NLFs nettsted www.lastebil.no og følge-
re av organisasjonens Facebook-side ivaretas og økes. I 2018 ble det også sat-
set på nye formidlingskanaler gjennom lansering av en ny ekspertblogg, samt 
en egen podcast for transportnæringen i samarbeid med Bilimportørenes 
Landsforening (BIL). Dette sikrer en bredde og et mangfold hvor NLF både er 
til stede hos publikum generelt, og hos de spesielt interesserte gjennom mer 
nisjepregede og målrettede formidlingsformer. 

Takket være en omlegging av produksjonsprosessen hvor innhold til flere for-
skjellige kanaler nå genereres samtidig og derfor uten nevneverdig merarbeid, 
har man lykkes i å ikke bare åpne for disse nye formidlingsformene, men også 
å sikre økt tilstrømming til både www.lastebil.no og Facebook-siden. I perioden 
ble det også forandringer i kommunikasjonsavdelingen, gjennom journalist 
Jan Harry Svendsens avgang i mars og endring i Stein Inge Stølens ansvarsområ-
de fra kommunikasjonsrådgiver til redaktør.

NLF i mediebildet
2018 var et spennende og allsidig medieår for NLF. Trykket ble opprettholdt i ekster-
ne medier, samtidig som det ble satset sterkere på langsiktig gravearbeid gjennom 
interne kanaler. Dette resulterte i store oppslag gjennom hele året. Mange av disse 
ble gjengitt også i øvrige medier. Imidlertid oppnådde ikke NLF like høye deknings-
tall i eksterne medier som i 2017, da vi gjennomførte den populære transportturneen 
og lanserte merkevaren Fair Transport. Likevel ble navnet Norges Lastebileier-Forbund 
(eller varianter av dette) omtalt i 1 221 artikler, aviser, radio- og TV-sendinger i forskjellige 
medier – et tall man har all grunn til å være fornøyd med. Tallene er verifisert gjennom en 
ekstern analyse levert av MyNewsdesk. 

Størst utslag kunne sees i februar (137 artikler) med søkelys på transportkjøpers ansvar. Adm. 
dir. Geir A. Mo ble nevnt 331 ganger gjennom året.
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Tabell 7a Dekning over tid, 2016 - 2018 – Norges Lastebileier-Forbund

* Siden det i 2017 for første gang ble utført en ekstern analyse av NLFs nyhetsdekning hvor samtlige feilkilder ble 
luket bort, er ikke tallene fra tidligere år direkte sammenlignbare.

NLFs nettsted www.lastebil.no
Over flere år har publiseringsfrekvensen på www.lastebil.no vært høy, med i gjennomsnitt over 300 årlige 
artikler. Samtidig har det blitt satset sterkt på å øke kvaliteten på innholdet, fremfor å fokusere på kvan-
titeten alene. Derfor har man de siste årene sett en økning ikke bare i antall sidevisninger, men spesielt 
i økningen i visninger per publiserte sak. I 2018 begynte man virkelig å høste fruktene av dette arbeidet, 
da man satte nye visningsrekorder nærmest hver eneste måned gjennom året. I tillegg kunne man se en 
sterk økning i antall innlogginger til medlemsområdene, samt KMV-systemet, som også bidro til å øke vis-
ningstallene. Totalt sett fikk www.lastebil.no 1,7 millioner visninger i 2018, fordelt på over 315 000 brukere 
og 694 000 økter. Dette utgjorde en økning på henholdsvis 27, 26 og 36 prosent i forhold til 2017.

Figur 7a  Utvikling på www.lastebil.no i 2018. Kilde: Google Analytics

Den mest leste saken i 2018 var «I denne hytta bodde seks litauiske sjåfører» med 14 463 unike sidevis-
ninger. Denne saken ble også delt i flere riksmedier og lokalmedier. Totalt hadde 18 nettsaker mer enn  
5 000 unike sidevisninger på www.lastebil.no i 2018, mot 11 i 2017.
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Trafikk til nettsiden gjennom ulike enheter
Siden 2015 har mobiltelefonen vært primærenhet for å lese innhold på www.lastebil.no. Tendensen har 
vært økende, noe også 2018 bekreftet. Da passerte man for første gang 400 000 økter fra mobile enheter, 
en andel som utgjorde 57,60 prosent av de totale øktene på www.lastebil.no.

Figur 7b Trafikk til www.lastebil.no gjennom ulike enheter i 2017 og 2018. Kilde: Google Analytics 

Sosiale medier - Facebook 
Siden 2016 har en vesentlig del av den eksterne kommunikasjonsstrategien basert seg 
på produksjon av informasjonsvideoer og etter hvert også direktesendte events og ar-
rangementer. I 2018 ble det publisert 32 videoer på NLFs Facebook-side, hvorav 22 ble 
direktesendt. Totalt fikk samtlige videoer 1 365 000 visninger, og er derfor det tredje 
året på rad i NLFs historie hvor man har lykkes i å få mer enn én million videovisninger. 
For første gang var den mest sette videoen et direktesendt stunt, med nærmere 300 

000 visninger. Akkurat som i 2017 fikk fire av NLFs videoer over 100 000 visninger.  
I 2018 fikk NLF 4 140 nye følgere på Facebook, 20 % flere enn man fikk i 2017.  NLF endte året med totalt 
26 658 følgere. Samtlige får videoer og nyhetssaker fra Lastebil.no opp på sin tidslinje hver eneste dag. 
Dette gir igjen økte besøkstall på Lastebil.no og en tydeligere tilstedeværelse blant både NLF-medlem-
mer og øvrig publikum.

Nye formidlingskanaler: Ekspertblogg og podcast
I tillegg til de tradisjonelle mediekanalene i NLF ble det i 2018 også åpnet for flere og mer målrettede 
formidlingsmetoder. I februar ble ekspertbloggen «På innsiden» lansert, hvor administrasjonens kom-
petanse får komme til uttrykk gjennom målrettede og tekniske betraktninger. Det legges jevnlig ut inn-
legg som tar temperaturen på aktuelle problemstillinger. Enkelte av disse løftes videre ut i NLFs øvrige 
kanaler når det vurderes at temaet har en større nyhetsverdi.

I oktober kunne man huke av nok en milepæl i NLFs mediehistorie da podcasten «Du skal kjøre mye» ble 
lansert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Bilimportørenes 
Landsforening (BIL) hvor det produseres to månedlige podcaster (radiosendinger for nettstrømming) 
hvor næringsrelaterte temaer løftes frem med et humoristisk skråblikk. Det ble publisert totalt seks epi-
soder fra lanseringen i oktober og ut året. Totalt har disse i skrivende stund i overkant av 2 000 avspillin-
ger.w

 Økter Prosent Økter Prosent
Totalt 509 644 100,00 % 694 849 100,00 %
Mobil 267 391 52,47 % 400 208 57,60 %
Desktop 185 677 36,43 % 225 962 32,52 %
Tablet 56 576 11,10 % 68 679 9,88 %

2017 2018
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NLF-bedriftene blir bedre
Det skal lønne seg å være NLF-medlem, og statistikken viser at 
NLF-bedriftene er vinnerne i et stadig tøffere transportmarked. 
Andelen NLF-bedrifter blant de 10 mest lønnsomme i nærin-
gen har steget fra 50 % til 80 % fra 2016 til 2018. Blant de 
100 mest lønnsomme er hele 70 % NLF-bedrifter. Som be-
driftsmedlem i NLF får du tilgang til et bredt spekter av 
medlemstilbud som kan bidra til å øke konkurranseevnen 
i bedriften. 

Når man ser på topplisten som tar utgangspunkt i størrelse, er bildet nokså likt: 
Også her er NLF-andelen 70 %. Samtidig er det enda tettere i toppsjiktet. Blant 
de ti største er hele ni registrerte medlemmer i NLF. Fem av disse bruker ett eller 
flere av NLFs kvalitetssystemer og tre har oppnådd Fair Transport-sertifisering. 

Tendensen er lik i den øvrige topp 100-listen, hvor 51 % bruker ett eller flere 
av NLFs systemer, mens 31 % er Fair Transport-bedrifter.  Dette er et bevis på 
at NLF-bedrifter er best i klassen! 31 % av de største bedriftene har Fair Trans-
port-sertifisering! Dette viser at det lønner seg å investere i kvalitetssystemer.
NLFs mål er at enda flere av våre medlemsbedrifter kommer seg inn på disse 
listene.  - Og den jobben skal vi gjøre sammen, slår markedsdirektør i NLF Kjell 
Olafsrud fast.
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- Markedsavdelingen jobber hvert år med å videreutvikle både nye og eksisterende medlemsavtaler, 
samt unike konsulent- og rådgivningstilbud som du bare finner hos NLF. 2018 var intet unntak i så måte. 
Vi har arbeidet hardt med å videreutvikle de eksisterende kvalitets- og trafikksikkerhetssystemene våre, 
og vi har strukket oss enda lenger for å tilby rådgivning til alle bedrifter som ønsker det, forteller mar-
kedsdirektør Kjell Olafsrud, og fortsetter: 

- Videre har vi rettet et skarpere søkelys på medlemsbedriftenes ansatte. Vi sier at det skal være bedre å 
jobbe i en NLF-bedrift. Derfor har vi fokusert på styrkingen av tilbudet til medlemsbedriftenes ansatte.

Medlemsavtalene
NLF har inngått en rekke avtaler med ulike leverandører som gir medlemmene gode betingelser og pri-
ser på tjenester og produkter som er viktige for den daglige driften. Svært viktig ved inngåelse av denne 
typer avtaler er bedriftenes evne og vilje til i lag med NLF å utvikle produkter og tjenester som skal styrke 
NLF-medlemmenes konkurranseevne i et stadig tøffere marked. Det legges også stor vekt på at avtalene 
skal være attraktive for medlemmenes ansatte. Avtalene er også viktig for hele bransjen, da de ofte er 
retningsgivende og danner en bransjestandard.

Her følger en omtale av de viktigste avtalene per 31.12.2018.

Vi sier at det skal  
være bedre å jobbe i en  

NLF- bedrift. Derfor har vi 
fokusert på styrkingen av  

tilbudet til medlems- 
bedriftenes ansatte.
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Forsikring
NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Gjennom alle disse årene og ikke minst siden den nye avta-
len ble signert i 2017 er det lagt stor vekt på å utvikle produkter og tjenester som skal være unike 
for NLF-bedriftene og deres ansatte. Særlig vil samarbeidet med If synliggjøres gjennom If 
Aktiv Sikkerhet. If Aktiv Sikkerhet blir bransjens ledende program i arbeidet med ska-
deforebygging og trafikksikkerhet. If Aktiv Sikkerhet retter seg både mot ledere og 
sjåfører, og NLF vil tilby opplæring og oppfølging av sjåfører. Dette vil gjøres gjen-
nom dirkete møter med sjåfører, men også gjennom interaktiv opplæring som er 
tilgjengelig på www.lastebil.no.

God rådgivning og gode skadeoppgjør i kombinasjon med riktig dekning til kon-
kurransedyktige priser er en annen grunnpilar i avtalen. Her er NLF-garantien 
et viktig moment og er et helt unikt konsept som sikrer NLFs medlemmer den 
riktige dekningen. Eneste forutsetningen for denne garantien er at avtalen er inn-
gått med en NLF-spesialist. Hvis forsikringen kjøpes gjennom megler, vil ikke denne 
garantien gjelde. NLF Ansvar er et annet produkt spesielt innrettet mot de mange kom-
pliserte ansvarsforhold det kan være å drive godstransport. I NLF Ansvar er alle ansvarsdek-
ninger samlet i én forsikring som sikrer at NLF-bedriften har den riktige ansvarsdekningen. For å sikre 
at samarbeidet er til nytte for begge parter og at avtalens formål oppfylles, er det etablert tre sentrale 
samarbeidsfora:

•  Samarbeidsutvalget

•  Produktutvalget

•  Skadeutvalget

Samarbeidsutvalget møtes minst én gang i året, og her deltar NLFs forbundsstyre og øverste adminis-
trative ledelse sammen med Ifs øvre ledelse. Produktutvalget og Skadeutvalget møtes ved behov. Pro-
duktutvalget drøfter utformingen av forsikringsløsningene og -produktene, mens Skadeutvalget tar opp 
saker hvor det oppstår uenighet om skadeoppgjør. I tillegg avholdes det jevnlig regionale samarbeids-
møter for å følge opp lokale spørsmål og utfordringer.

Både NLF og If er opptatt av å videreutvikle medlemsfordelene i avtalen, og særlig på områder som kan 
bedre trafikksikkerhet og omdømme både for næringen og for den enkelte transportør, legges det ned 
mye ressurser. Det er viktig for NLF å ha samarbeidspartnere som viser vilje til å utvikle nye viktige pro-
dukter for medlemmene, noe If har vist evne og vilje til å gjøre.
Utviklingen for avtalen var positiv også i 2018. Skadetallene på motor har derimot vist en negativ utvik-
ling de siste årene. Dette viser hvor viktig det skadeforebyggende arbeidet er. NLF og If vil derfor rette 
enda skarpere søkelys på dette i tiden fremover. 

Pensjonsforsikring
NLF har en avtale med If som omfatter den kollektive innskuddspensjonen (OTP), som bedriftene lov-
messig må dekke for sine ansatte. Avtalen har fått navnet If Pensjon. Forsikringen omfatter sparing til 
alderspensjon, innskuddsfritak ved ervervsuførhet, uførepensjon ved ervervsuførhet, barnepensjon og 
forvaltning av ansattes pensjonsmidler gjennom forvaltningskonseptet Danica. Der bestemmer bedrif-
ten selv fondsutvalget som tilbys den ansatte.
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Drivstoff
Drivstoff og service langs vegen er et viktig område for NLF. I avtalen med Circle K har NLF næringens 
beste løsninger og det desidert beste trucknettverket i Norge. I 2017 var det sterk vilje blant NLFs med-
lemsbedrifter til å fylle syntetisk drivstoff i form av HVO 100. Omklassifiseringer og avgiftsendringer 
gjorde imidlertid prisforskjellen så stor at dette unike drivstoffet med opp mot 90 % reduksjon i globale 

utslipp ikke lenger var konkurransedyktig i 2018. Utfordringen rundt kravet til bruk av biodriv-
stoff som innblanding i diesel er fortsatt tema da det er mye usikkerhet rundt hva slags 

biodrivstoff som brukes og prisen på dette. 

Det viktigste for NLF er at medlemsbedriftene er trygg på at organisasjonen har 
samarbeidspartnere som alltid er i front når det gjelder å tilby de nyeste og mest 
miljøvennlige løsningene som finnes på markedet. 

Samarbeidet med Circle K ivaretas på flere nivåer i NLFs organisasjon. På sentralt 
hold møtes NLFs forbundsstyre og Circle Ks ledelse en gang i året for å drøfte utvik-

lingen i avtalen og felles utfordringer. Samarbeidsutvalget – etablert i 2010 – møtes 
flere ganger i året for å behandle både prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet til av-

talen. Det avholdes også jevnlige regionale samarbeidsmøter der regionapparatet i NLF 
møter det regionale apparatet hos Circle K. 

Matkonseptet Truck Deal ble innført i 2012, og vil fortsette i 2019 med utvidet sunn meny. Dette er et 
konsept kun for NLFs medlemmer. Etter at konseptet har blitt gjort enklere tilgjengelig med oblater på 
kaffekoppene har bruken av tilbudet økt kraftig. 
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Telefoni
NLFs rammeavtale med Telenor gir NLFs medlemsbedrifter gode rabatter på 
mobiltelefoni og internett. NLF og Telenor drøfter fortløpende om tjeneste-
tilbudet er riktig med hensyn til de behov NLFs medlemmer har samt pris på 
tjenestene. Prisbildet for mobiltjenester er i dag svært uoversiktlig da det ek-
sisterer mange tilbud samtidig som disse er krevende å sammenligne. Det er 
viktig for NLF å ha det beste totaltilbudet i markedet, og fremover vil vi fokusere 
på å sette sammen de beste tilbudene for våre medlemmer. 

Finansiering
NLF har avtale med Nordea Finans som tilbyr NLFs medlemmer og deres ansatte best 
mulig finansieringsløsninger og -vilkår. Nordea Finans har lokale representanter i 
alle regioner. Dermed har de gode muligheter til å være tett på medlemmene 
og identifisere deres finansieringsbehov. Nordea Finans legger stor vekt på at 
deres rådgivere skal ha meget god kompetanse på transportbransjen.

Det er etablert et markedsråd med deltakere fra NLF og Nordea Finans. Rådet 
er et forum for utveksling av kunnskap og informasjon. Her drøftes aktuelle 
problemstillinger om finansiering og lastebilnæringen, og hvordan samarbei-
det fungerer. Aktiviteter som skal motivere medlemmene til å benytte samar-
beidsavtalen, produktutvikling, kampanjer og lignende diskuteres og iverksettes 
etter nærmere avtale. Markedsrådet møtes fire ganger i året.

Omsetningen over avtalen med Nordea Finans øker jevnt og trutt. Avtalen er nå godt kjent blant NLFs 
medlemmer og flere benytter seg av avtalens fordeler. Også Nordea har startet utviklingen av tilbud til 
NLF-bedriftenes ansatte, som vil lanseres fortløpende i 2019. 

Dekk
NLFs avtale med Dekkmann skal gi NLFs medlemsbedrifter de beste avtalene på 
dekk. Omsetningen over avtalen har en god utvikling, og i 2018 ble det satt ny re-
kord for omsetning over avtalen. 

Det er satset mye på økt lokal kontakt mellom Dekkmann-avdelingene og 
NLFs medlemsbedrifter, noe som viser seg å gi positive resultater. Dekkmann 
tilbyr i dag meget gunstige betingelser på de fleste dekkmerker og på service, 
men det viktigste er totalkonseptet til Dekkmann. Det er store besparelser å 
hente for de som vet å benytte dette konseptet på rett måte.

Dekkmann har i tillegg til etablering av egne forhandlere utviklet et franchise-kon-
sept som betyr mye for medlemsbedriftene i de deler av landet hvor Dekkmann til nå 
har vært dårlig representert. NLF arbeider aktivt for å sikre et godt nettverk i alle deler av 
landet. 

Gjennom Dekkmann-avtalen er det også gode tilbud til ansatte i NLFs medlemsbedrifter. 



50

05  |  Medlemsservice og rådgivning05

Kompetanse
En viktig oppgave for NLF er profesjonalisering av næringen. I dette arbeidet er tilførsel av kunnskap i 

alle ledd meget viktig, fra sjåfør til bedriftsleder. I mange av NLFs medlemsbedrifter er dette 
også samme person, noe som stiller store krav til kunnskap på mange områder. For å iva-

reta dette arbeidet har NLF avtale med landets største kompetansemiljø på området, 
Transportkompetanse Haugesund. Transportkompetanse har et velutviklet tilbud 

til transportbedrifter og det er utviklet eksklusive tilbud til NLFs medlemmer. Sam-
arbeidet sikrer lik pris for etterutdanning over hele landet, noe som tidligere ikke 
har vært tilfelle. 

Konseptet NLFs bedriftslederskole som leveres av TK lederskole blir stadig bedre. 
Dette er et spesialutviklet lærekonsept for transportbransjen og tilbys foreløpig i to 

utgaver, trafikklederskole og lederskole. Deltagelsen på disse kursene er foreløpig for 
lav, men tilbakemeldingen fra de som deltar er meget god og målet er at flere skal ta i 

bruk dette tilbudet.

Verktøy og utstyr
Stadig flere medlemmer bruker avtalen mellom Würth Norge AS og NLF om levering av utstyr og verk-
tøy. Avtalen trådte i kraft i 2013 og omfatter utstyr, kjemikalier, verktøy, verneutstyr, innredninger, ar-

beidstøy og lagersystemer, samt opplæring. 2018 ble et rekordår for denne avtalen.
Würth har et godt utviklet nettverk av selgere som stiller opp når og hvor det måtte pas-

se, men også netthandelløsningen til Würth er nå videreutviklet til å kunne bli en sla-
ger blant NLFs medlemmer.

Kjetting og lasteutstyr

NLF har siden 1995 hatt avtale med Flom Kjetting AS om rabatterte produkter for 
medlemmene. Avtalen sikrer NLFs medlemmer fordelaktige priser på bilkjettin-
ger, løfteutstyr og lastesikring.
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NLF-advokatene
NLF-advokatene har i året 2018 bestått av fire ad-
vokater og én advokatfullmektig som gjennom 
en avtale med firmaet Vectio har vært tilknyttet 
NLF i til sammen over 40 år. NLF-advokatene har 
altså utvidet kapasiteten for enda bedre å kun-
ne ivareta NLFs medlemmer. I tillegg til å utvide 
med én advokatfullmektig har firmaet også an-
satt en sekretær for å effektivisere tiden. Advo-
katene er tilgjengelige gjennom et eget telefon-
nummer (415 44 300), også utenfor kontortid. 
Medlemsbedriftene i NLF tar oftest kontakt pr. 
telefon eller e-post, og får råd og veiledning der 
og da. Når en sak er for omfattende eller kompli-
sert til å la seg løse over telefon, er det naturlig at 
den aktuelle bedriften velger å la NLF-advokate-
ne følge opp saken videre. NLF-advokatene har 
registrert 615 slike saker siste år.

NLF-advokatene blir stadig oftere benyttet til gjennomgang av avtaler før de inngås, og i forbindelse 
med forhandling eller reforhandling av avtaler. I tillegg er det en stadig økning i antall arbeidsrettssa-
ker knyttet avslutning av arbeidsforhold. Disse sakene skyldes ofte feil saksbehandling i forkant. Andre 
rettsområder som NLF-advokatene ofte er involvert i på vegne av medlemmene, er:

NLF-advokatene har bred erfaring og spisskompetanse innen de områdene som medlemsbedriftene 
etterspør hjelp om, herunder selskapsrettslige spørsmål, kontraktsrettslige erstatningskrav samt opp-
rettelse og tolkning av avtaler. NLF-advokatene bistår også medlemsbedrifter – og ansatte i medlems-
bedriftene – i saker vedrørende vegtrafikk, for eksempel rettssaker knyttet til ulykker/dødsulykker og 
førerkortsaker. I tillegg bistår advokatene i andre privatrettslige spørsmål som for eksempel skifte/ge-
nerasjonsskifte og arverett. Advokatene bistår i økende grad også i selskapsrettslige spørsmål og saker 
knyttet til fast eiendom og entreprise. Dette er en ytterligere forbedring av tilbudet for medlemsbedrif-
tene.

NLF-advokatene har et godt samarbeid med øvrige fagpersoner i NLF, og spesielt tekniske og økonomis-
ke ressurser. I tillegg er det et nært samarbeid med jurister i de øvrige nordiske landene om spørsmål 
rundt kjøre- og hviletidsbestemmelsene og annet internasjonalt regelverk.

I de tilfellene NLF har gjennomført undersøkelser blant medlemmene om hvilke tjenester de setter mest 
pris på scorer advokattjenestene svært høyt.

•  forvaltningsrett

•  entreprise

•  forsikring 

•  kjøpsrett

•  kontrakter

•  godsansvar/forsikring

•  offentlige anskaffelser

Christian Arnkværn
Advokat/Partner

Skjalg Røhne Halvorsen
Advokat/Partner

Morten A. Pedersen
Advokat/Partner

Synnøve Lovise Torske
Advokat

Robert Aksnes
Advokat/Partner

Marta Skrenes
Advokatsekretær
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Medlemsbladet NLF-Magasinet
NLF-Magasinet er et av forbundets aller best likte medlemstilbud og et viktig verktøy for å sette NLFs næ-
ringspolitiske saker på dagsordenen. Det er også en svært egnet plattform til å presentere ulike medlem-
stilbud og service, og gi både små og store saker synlighet. Bladet kommer ut med åtte nummer i året. 

Viktige bidrag til magasinet kommer fra regionene, ulike frilansere og ansatte. Både innhold, utforming 
og layout blir kontinuerlig evaluert og forbedret for å holde magasinet aktuelt og treffsikkert. Et sentralt 
mål for NLF Magasinet er å være redaksjonelt og kvalitetsmessig på høyde med uavhengige journalistis-
ke bransjetidsskrift, og helst være tidligst ute med aktuelle vinklinger som er interessante for forbundets 
medlemsbedrifter og øvrige lesere. 

NLF-Magasinet har et opplag på 11 000 eksemplarer og sendes til NLFs medlemsbedrifter og deres an-
satte, samt ulike offentlige etater, samarbeidspartnere, media, vegkroer og bilverksteder. Tall fra NLFs 
medlemsundersøkelse viser at bladet i gjennomsnitt leses av 3,5 personer per blad. Videre viser under-
søkelsen at i snitt leser to av tre medlemmer halvparten eller mer av medlemsbladet, mens en av tre sier 
de kikker gjennom bladet. Halvparten av utgavene leses også i snitt av 1-4 personer i tillegg til mottaker, 
og nesten 10 % leses av inntil ni personer.
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Sentrale aktiviteter i 2018
Rekruttering
Et stadig økende behov for yrkessjåfører førte til at NLF i 2018 valgte å igangsette rekrutteringskampan-
jen «Sats på en tung kompetanse» i samarbeid med SOTIN.

I tillegg til økt informasjon mot rådgivere og skoler, ble det også iverksatt en omfattende mediekam-
panje bestående av videoer i sosiale medier, reportasjer i NLF-Magasinet og på www.lastebil.no og pod-
cast-intervjuer.

Kjettingdagen
Den 31. oktober ble Kjettingdagen 2018 arrangert av 
NLF. Representanter fra regionapparatet sto utplas-
sert på kontrollplasser over hele landet og delte ut 
informasjonsbrosjyrer parallelt med Vegvesenets 
kontrollaktivitet. I tillegg kunne Dekkmann tilby 
gratis dekk- og kjettingsjekk ved samtlige av sine 
tungbilfilialer.

Sjekkliste

Vinterkjøring med 
kjøretøy over 3500 kg.

HUSK! Riktig  
hjulutrustning og 

veggrep er førerens 
ansvar.

I perioden fra og med 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, eller når føreforholdene tilsier det, er det lovpålagt å medbringe kjettinger. I samme periode er det tillatt å bruke piggdekk. For Nordland, Troms og Finnmark  er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med  30. april.

Mønsterdybde: 
  Minimum 5 mm.

Vinterdekk 
   Krav til vinterdekk på alle aksler gjelder i perioden  15. november til og med 31. mars.    Vinterdekk skal være merket «M+S» eller «3PMSF» eller tilsvarende merking.

Kjettinger 
  Kjettinger skal være tilpasset kjøretøyets hjuldimensjoner.   Kjettinger skal være i metall/stål og en lenke skal alltid være i kontakt med vegbanen.

Antall kjettinger og plassering av disse:    Bil med 2 aksler eller flere skal ha 1 styrekjetting  og 2 drivkjettinger 
   Vogntog skal ha 1 styrekjetting og 4 drivkjettinger  og 2 kjettinger for henger.Alternativt: Ved bruk av «On-Spot» erstattes 2 kjettinger for drivhjul.

Her får du  
viktig informasjon  

om dekk og nyttige  
tips for korrekt  

bruk av kjetting.

Bruk alltid parkeringslys og refleksvest når du legger på  kjettinger, da vil andre trafikanter oppdage deg tidlig!

Ta med deg  
denne når du skal 

 ut og kjøre lastebil  
på vinterveiene.
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Rådgivning

Fair Transport 
– Nøkkelen til et bærekraftig 
transportmarked

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetspro-
grammet Fair Transport for å sikre trafikksikker, bærekraf-
tig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger, og 
transportører leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier. 
Med Fair Transport vil NLF fremheve og tydeliggjøre trygg 
transport fra ansvarlige transportører. 

Dette er Fair Transport
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Pro-
grammet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og 
klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.
Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar 
til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og 
sosial dumping.

Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby stat-
lige, kommunale og private transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av 
bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av samfunnsansvarlig 
kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.

For å være en Fair Transport-bedrift  
må transportselskapene blant annet ha:

• Godkjent trafikksikkerhetsprogram

• Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd

• Rutiner for aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

• Utviklingsplan for miljøarbeidet

• Fullverdig HMS-system

• Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar



55



56

I 2018 er det startet opp en omfattende revidering av programmet. Under dette revideringsarbeidet har 
vi valgt å avvente ytterligere Fair Transport sertifiseringer. Det er utarbeidet mer spesifikke og omfatten-
de krav og kriterier som transportselskapene må tilfredsstille, slik at en sertifisert Fair Transport-bedrift 

skal kunne dokumentere at den jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet, miljø og ansvarlighet. 
Parallelt med vårt arbeid med krav og kriterier er det et stort prosjekt med å 

lage en egen internettside for Fair Transport. Her vil transportørene kunne 
sertifisere seg, her vil de bli revidert av en uavhengig instans, og her 

kan transportkjøpere, myndigheter og andre lese om Fair Trans-
port samt søke etter Fair Transport-bedrifter.  

NLF har lagt til rette for at medlemmene skal kunne oppfylle 
disse kravene gjennom de programmene som tilbys, og sær-
lig da KMV som omtales på neste side og If Aktiv Sikkerhet 
som er beskrevet under.

Revideringsarbeidet vil fortsette inn i 2019, med testing av sys-
tem på vårparten, resertifisering av de vel 200 allerede sertifi-

serte Fair Transport-bedriftene gjennom våren og sommeren og 
lansering av ny versjon i august. Deretter vil medlemsbedriftene 

fortløpende kunne sertifisere seg gjennom systemet.  

If Aktiv Sikkerhet
If Aktiv Sikkerhet er et nytt program som erstattet Dugnad for færre skader og På riktig side. Disse pro-
grammene har vært populære og gitt gode resultater. Vi ser imidlertid at det fortsatt gjenstår mye arbeid 
med skadeforebyggende arbeid og If Aktiv Sikkerhet er en videreutvikling for å samle ressursene i ett 
program.

If Aktiv Sikkerhet kan benyttes av bedrifter i alle størrelser, fra enbilseiere til de med flere hundre biler. 
Det er også lagt vekt på å få en sterkere forankring blant lederne i bedriftene. Det er derfor lagt opp til å 
kjøre egne kurs og informasjonskvelder for bedriftsledere.

Sjåføropplæring og oppfølging foregår i fellesmøter eller egne 
samlinger hos bedriften.

I If Aktiv Sikkerhet er det også et tilbud om interaktiv opplæring 
av sjåførene for å få en kontinuitet i oppfølgingen.

If Aktiv Sikkerhet er som navnet sier et samarbeid med If.

05  |  Medlemsservice og rådgivning05

Fair Transport  
skal  motvirke usunne  

holdninger i transportkjeden 
som bidrar til flere ulykker,  

organisert transportkriminali-
tet, skjeve konkurranseforhold 

og sosial dumping.
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Helse, miljø og sikkerhet
NLF tilbyr innføring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i medlemsbedriftene på to nivåer:

HMS-system for  enbilseiere – uten ansatte
Dette er lagt opp for foretak uten ansatte og er et enkelt håndterlig HMS-system. Det forutsettes imid-
lertid at foretaket ikke har ansatte eller leier inn vikarer i løpet av året. HMS for enbilseiere finnes på NLFs 
hjemmeside og er gratis for NLF-medlemmer. 

HMS-system for små bedrifter
Bedrifter som har fra én til tre-fire ansatte har behov for et forenklet HMS-system som er spesialtilpasset 
transportbedrifter. Systemet er utarbeidet ut ifra de minstekrav Arbeidstilsynet har satt, og skal fungere 
tilfredsstillende for mindre bedrifter dersom det følges opp. Systemet er webbasert og meget enkelt å 
bruke.

Bransjestandarden 
Kvalitet og miljø på 
veg (KMV)
Det fullverdige bedriftsstyringssys-
temet KMV er NLFs bransjestandard 
som inneholder klare krav til kva-
litet, miljø og HMS. Systemet er til-
passet medlemsbedrifter over tre-fi-
re ansatte. KMV ble opprettet i 1994 
og har vært webbasert siden 2008.

Det er en god dialog med fagansvar-
lig og NLFs brukere. De gir nyttige 
tips og tilbakemeldinger, noe som sørger for stadig utvikling av systemet.

Ved utgangen av 2018 hadde 290 medlemmer/transportsentraler innført KMV-systemet. Det er en sterk 
interesse for denne typen rådgivning og oppfølging, og videreutvikling av KMV vil være en sentral opp-
gave for NLF i tiden fremover. 

ISO 39001 Trafikksikkerhet
KMV er videreutviklet til å bli et fullverdig program som kan være grunnlag for sertifisering etter ISO 
39001 Trafikksikkerhet. Det er inngått samarbeid med KIWA og et nytt tilbud til våre medlemmer ble 
iverksatt. Flere medlemmer har gjennomført sertifiseringen og flere er på gang.

Sikkerhetsrådgivning
Alle bedrifter som transporterer farlig gods (ADR) må ha en sikkerhetsrådgiver i bedriften. Rådgiveren 
skal påse at transporten foregår på en forsvarlig måte. Har ikke bedriften denne kompetansen, avtales 
dette med en ekstern rådgiver. Ved utgangen av 2018 drev NLF rådgivning for 54 medlemsbedrifter.

NORGES LASTEBILEIER-FORBUND | ÅRSBERETNING 2018
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Tett på medlems-
bedriftenes hverdag
Det blir stadig viktigere å forstå ikke bare næringens utfor-
dringer i sin helhet, men også de individuelle bransjene i detalj. 
Gjennom tett samarbeid mellom ressurspersoner, fagansvar-
lige og øvrig administrasjon gjennomføres det jevnlige møter 
og arrangementer for å løfte aktuelle problemstillinger og 
skape gode arenaer for kompetanseutvikling.

Den nye modellen for faggrupper som ble besluttet av forbundsstyret i 2016,  
basert på en modell som er brukt hos NLFs danske søsterorganisasjon DTL, er 
foreløpig bare delvis gjennomført. I denne modellen legges det til grunn at det 
er medlemmenes engasjement som skal styre hvilke grupper som dannes. I  
løpet av 2018 ble det avholdt seminar for tømmertransportører i tråd med det-
te, og nye gruppemedlemmer ble valgt. Arbeidet med å implementere den nye 
modellen vil fortsette i 2019.

Faggruppe for distribusjon,  
langtransport og ADR

Leder: Kjell Haugland Forbundsstyret
Medlemmer: Bård Solberg Region 1
 Ørjan Bråthen Region 2
 John Erik Kjettorp  Region 3
 Ove Erik Vika Region 4
 Nils Anders Larsen  Region 5
 Oddbjørn Kristensen Region 6
 Rune Holmen Region 7

 
Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, 
med faglig støtte fra regionsjef Reidar Retterholt (distribusjon) og kvalitetsleder Inge Børli (ADR).

Faggruppen har blitt brukt i forbindelse med spørsmål om transport av farlig gods og farlig av-
fall. Det har ikke vært avholdt møter i faggruppen i 2018.
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Faggruppe for bilberging

Leder:  Alv Ervik Forbundsstyret
Medlemmer:  Geir Homlung Region 1
 Ove Thoresen Region 2
 Gunnar Hunsbedt Region 4
 Ann Kristin Fordal Region 6
 Tor Sverre Isaksen Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært rådgiver Frank Lauritz Jensen med fag- og administrativ støtte fra  
bedriftsrådgiver Kjetil Meaas og markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Bilbergergruppen i NLF har det siste året vært preget av endringer i ressurspersonene, og uklarheter vedr. 
sammensetningen og representasjonen fra de ulike regionene. Det har blitt åpnet for at ressurspersoner 
kan innsettes av medlemmene i ressursgruppen og deretter få godkjenning i Forbundsstyret.

Administrasjonen har arbeidet for å få avholdt møte med Vegdirektoratet for å få avklart de sakene som 
var oversendt fra NLF. Det har ikke lyktes å få avholdt dette møtet, og derfor har ikke våre innspill blitt 
avklart. Året har for øvrig vært preget av diverse saker som omhandler bergernes interaksjon med Veg-
vesenets utekontroll. Det har vært en rekke saker som omhandler forflytning av kjøretøy og reglementet 
rundt dette. Bilberging var også sentralt i NLFs aktivitetsplan for perioden 2018 -2020, hvor følgende ble 
vedtatt:

• Det må utarbeides klare rutiner for å sikre raskere gjenåpning av veger etter trafikkulykker
• Bilbergere må gis mulighet til å holde igjen kjøretøy inntil de har mottatt betaling for bergingen

Det ble ikke avholdt separate møter for ressursgruppa til bilbergerne i 2018.

Faggruppe for tømmer, landbruk og levende dyr
Leder: Øyvind Lilleby Forbundsstyret
Medlemmer: Egil Haugen Region 1
 Kjell Jon Nyløkken Region 2
 Ivar Mustvedt Region 3
 Dag Grødum Region 4
 Inge Råheim Region 5
 Nils Erik Røe  Region 6

 
Fagansvarlig i administrasjonen har vært Fagsjef teknikk Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm 
Tysnes (tømmer/levende dyr).
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Gruppen gjennomførte 16.-17. november 2018 et Tømmertransportseminar på Thon Hotel Oslofjord i 
Sandvika med ca. 80 deltakere. Hovedtema på seminaret var den synkende lønnsomheten blant tøm-
mertransportørene, med søkelys på både transportør og transportkjøper. I tillegg til dette ble det valgt 
en ny faggruppe kun for tømmertransport. Målsettingen for den nye faggruppen er å øke søkelyset på 
tømmertransportens utfordringer, og hvilke virkemidler som kan iverksettes for å bedre bedriftenes vil-
kår.

Levende dyr-gruppen har, sammen med NLF-administrasjonen og andre organisasjoner, brukt mye tid i 
arbeidet med å endre praktiseringen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene for transport av levende dyr. 
Dette som følge av en innstramning i praktiseringen av regelverket som har medført store praktiske ut-
fordringer for transportørene. Arbeidet er ikke avsluttet, men vil fortsette også i 2019.

Faggruppen har ikke i 2018 gjennomført møte. Gruppen har likevel arbeidet med kjøre- og hviletidsbe-
stemmelsene for transport av levende dyr og kommunisert via e-post og telefon.

For området tømmer, er det Norges Skogeierforbund/Vegdirektoratets planlagte testprosjekt med 74 
tonn totalvekt i Hedmark som har vært i fokus. I dette prosjektet er NLF invitert inn som en referanse-
gruppe med transportører som opererer i området. Prosjektet er noe forsinket og forventet oppstart på 
transporten er sommeren 2019. Prosjektets varighet er 3-5 år.
 
Samarbeidspartnere:
• Norsk Industri – Påbyggerforeningen
• Norges Bilbransjeforbund

Teknisk gruppe, inkludert spesialtransport

Leder:  Harry Nilsen Forbundsstyret
Medlemmer: Thomas Aarnæs (ny) Region 1
 Iver Grini (ny) Region 2
 Jan Petter Abrahamsen Region 3
 Kai Werdal Region 4
 Per Bortheim Region 5
 Sverre Fordal Region 6

 
Fagansvarlig i administrasjonen har vært Fagsjef teknikk Dag Nordvik (teknisk) og bedriftsrådgiver Kjetil Meaas 
(spesialtransport).

Teknisk gruppe har gjennomført to møter og ellers kommunisert via e-post og telefon. Gruppen har fo-
kusert på å få til økte totalvekter for normalvogntog, åpne flere strekninger for modulvogntog og opp-
gradere regelverket for spesialtransport. Gruppen har gjennomført kontaktmøter med Vegdirektoratet 
for oppfølging av tidligere saker. På slutten av året kom høring om privatisering av brufølgetjenesten for 
spesialtransport over 65 tonn. Denne saken vil bli videre behandlet i 2019.
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Andre saker
Modulvogntog
Det har vært store utfordringer i forbindelse med bruk av modulvogntog i Østfold. NLFs avdeling i regi-
onen har vært sterkt engasjert i arbeidet for å få åpnet flere strekninger for denne typen vogntog. Spe-
sielt er strekningen mellom E6 og E18 – RV111 og 22 viktig, da denne hevdes å være ofte brukt av uten-
landske konkurrenter uten respekt for norske regler. Dette er i så fall konkurransevridende, men viser 
også at strekningen i praksis er egnet for denne type trafikk. Arbeidet med å få åpnet strekningen for 
modulvogntog fortsetter. Ovennevnte strekning ble i 2018 tatt inn under tilleggsbevilgninger knyttet til 
flaskehalser på modulvogntogvegnettet.
 
Påhengstruck
Det har også vært et sterkt ønske blant flere medlemsbedrifter å få tillatelse til å kjøre med påhengstru-
ck. NLF har i samtlige møter med Vegdirektoratet fulgt opp denne saken, og den blir implementert i det 
kommende forslaget om 24 meters vogntog for modulvogntogvegnettet. Dette skulle vært klart i 2018, 
men er forskjøvet til 2019.
 
 

Faggruppe for anlegg, vei og brøyting

Leder:  Sverre-Jan Rønneberg Forbundsstyret
Medlemmer:  Egil Nicolaysen Region 1
 Henrik Ånerud Region 2
 Torfinn Brenna Region 3
 Tor Bjarne Asheim Region 4
 Bjørn Rivenes Region 5
 Arnt Egil Aune Region 6
 Arnold Hauan Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært seniorrådgiver Thorleif Foss.

Faggruppen har ikke hatt møter eller seminar i 2018. Det er dessverre lite engasjement fra medlemmene 
inn til faggruppa, og det har vært lav deltakelse på tidligere seminar. 

Det har i løpet av året kommet få saker som har sirkulert og blitt diskutert blant medlemmene i faggrup-
pa. Leder og fagansvarlig har diskutert saker som har dukket opp, som særlig er knyttet til ulike forhold 
med vinterdriftskontrakter.

Den årlige spørreundersøkelsen i regi av faggruppen knyttet til opplevd vintervedlikehold ble gjennom-
ført i mai. Undersøkelsen ble sendt til 2 620 medlemsbedrifter, og det kom 404 svar (15 %). Medlemsbe-
drifter som driver med vintervedlikehold ble bedt om å ikke svare. 

Undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling på de fleste spørsmålene de siste årene, men 
det er fortsatt et betydelig forbedringspotensial. 2018-undersøkelsen viser generelt en liten nedgang 
i tilfredsheten. Respondentene var mest fornøyd med at skiltene er godt synlige og deretter med brøy-
tingen ved normale vinterforhold. Scoren på at de som brøyter har gjort en god innsats er også relativt 
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høy. Spørsmålene knyttet til vinterdrift ved «unormale» forhold kommer dårligst ut, og disse har også 
en liten nedgang fra året før. Dårligst score får brøytekapasitet ved store snøfall og for tilgjengelighet på 
raste- og hvileplasser. 

NLF er representert blant annet i Statens vegvesen sitt Bransjenettverk for vinterdrift. Hensikten med 
nettverket er å skape interesse for og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører 
innenfor vinterdriften slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling. Bransjenettverket har behandlet 
en rekke spørsmål knyttet til vinterdriften, som omfatter alt fra opplæring, ulike prosjekter, drifts- og 
erfaringsutveksling, HMS og kontrakter. Tidligere medlem Egil Nicolaysen fra region 1 ønsket å fratre, og 
Roar Osen fra region 4 har gått inn i gruppa. I 2018 er det avholdt to møter.

Faggruppen er representert i Statens vegvesens SIK-prosjekt (Skandinavisk infrastrukturkompetanse), 
med bidrag knyttet til utarbeidelse av spørsmål til vinterdriftsprøve, som nå er obligatorisk for de som 
skal drive med vinterdrift. Det har ikke vært avholdt møter i prosjektet i 2018.

Faggruppe for varebil

Leder:  Hilde A. R. Natedal Forbundsstyret
Medlemmer:  Ulrik Kristensen Region 1
 Kurt Moe Region 2
 John Erik Kjettorp Region 3
 Pål Johannesen Region 5

Fagansvarlig i administrasjonen har vært bedriftsrådgiver Kjetil Meaas.

Faggruppe varebil har ikke hatt møter i 2018.  Etter Landsmøtet i 2018 gikk Heidi Dahl ut av Forbundssty-
ret og Hilde Natedal kom inn som erstatter for Heidi Dahl. Det arbeides kontinuerlig med kartlegging av 
bedrifter som driver med godstransport med varebil, og det forventes at dette arbeidet vil bidra til økt 
rekruttering til forbundet og økt interesse for arbeidet med varebilspørsmål i næringen. 



64

07  |  NLF Arbeidsgiver07

Viktig stemme 
i en tid med lav 
organisasjonsgrad
NLF Arbeidsgiver er og forblir den største arbeidsgiver- 
organisasjonen i lastebilnæringen målt i antall medlemmer.  
Selv om antallet tariffbedrifter i seg selv ikke er så stort, blir 
bildet noe annerledes når vi nevner at rundt hver femte ar-
beidstaker i NLF-bedrifter er omfattet av en tariffavtale 
– eller flere.

Det er likevel ikke til å stikke under stol at organisasjonsgraden i vår bransje har 
vært og er lav sammenliknet med store deler av det øvrige næringslivet. Mas-
kinentreprenørenes Forbund, MEF, som også omfatter en rekke små bedrifter, 
har for eksempel mer enn tre ganger så mange medlemmer med tariffavtale 
enn NLF-bedriftene. Det kan bl.a. virke som om bevisstheten om mulighetene 

tariffbedriftene har for å ta i bruk mer fleksible arbeidstidsløsninger er 
langt større blant MEF- enn NLF-bedrifter.

En utfordring vi opplever er at fagforenin-
gene ikke alltid gjør like godt grunnar-

beid i forkant av krav om tariffavtale. 
Når først en tariffavtale er på plass, 

går derimot samarbeidet stort sett 
greit. Næringspolitisk har NLF en 
god dialog både med Norsk Trans-
portarbeiderforbund - NTF og Yrke-
strafikkforbundet - YTF. Det har blant 
annet gitt seg utslag i felles fremstøt 

om utforming av EØS-baserte regler om 
kabotasje og sjåførers arbeidsvilkår.

Næringspolitisk  
har NLF en god dialog  

både med Norsk Transport- 
arbeider- forbund - NTF  

og Yrkestrafikk- 
forbundet  - YTF.
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Årsmøtet 2018
På årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 15. mars 2018 ble følgende valgt til Tariffutvalget:

Leder av tariffutvalget: Einar Løndal

Nestleder av tariffutvalget: Harald Øvsthus

Valgkomiteen for perioden 2018-2019:

For øvrig ble forslaget til moderniserte og omskrevne vedtekter enstemmig vedtatt på årsmøtet.

Bedrift Representant Valgperiode

Torstein Øvsthus & Sønner AS Harald Øvsthus 2018 – 2020

Hans Ivar Slåttøy Transport AS Kristian Warholm 2018 – 2020

Gausdal Landhandleri AS Trine Sommerfelt Stenberg 2018 – 2020

Skevigs Lastebiltransport AS Sverre Birkeland 2018 – 2020

Bedrift Representant

Hagen Transport AS Kai Flemming Hagen

Bendiks Birkeland Transport og Cementstøperi AS Robert Birkeland

AS Sula Rutelag Bertil Breivik
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Tariffutvalget og Arbeidsutvalget
Ettersom Margrete Sævareid fra Sørvest Transport AS trakk seg fra Tariffutvalget to dager før årsmøtet 
lyktes det ikke å finne en erstatter for henne til Tariffutvalget på så kort varsel. Utvalget har således i pe-
rioden operert med syv medlemmer og ikke åtte som forutsatt i vedtektene. Fra høsten 2018 er Gausdal 
Landhandleri AS representer ved Trond Håkon Henriksen da utvalgsmedlem Trine Sommerfelt Stenberg 
gikk over i en annen jobb.

Foruten Tariffutvalgets medlemmer har forbundsleder, daglig leder, utvalgssekretær og tidvis en repre-
sentant fra NLF-advokatene stilt på møtene. Tariffutvalget hadde i styreperioden fire møter foruten et 
forhandlingsmøte om tariffavtalen der arbeidsutvalget deltok.  Det har vært i alt 32 saker på dagsorden 
på disse møtene.

Av saker Tariffutvalget har engasjert seg i denne perioden kan nevnes:
•  Tariffoppgjøret 2018

•  Moderniseringsutvalgets arbeid (se under punkt 3)

•  Tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2019

•  Forholdet til fagforeningene

•  Veiledningshefter for tariffbedrifter

•  Samarbeidet med NHO Transport

•  Mulige lærdommer fra tariffarbeidet til Maskinentreprenørenes Forbund

Medlemmer
NLF Arbeidsgiver hadde per 1.2. 2018 i alt 76 medlemmer, mot 
80 medlemmer foregående år. Det altoverveiende antallet 
medlemmer er tilsluttet Godsoverenskomsten. Men vi 
hadde per 1.2. 2019 også enkeltmedlemmer tilknyttet:

•  Grossistoverenskomsten

•  Handel og kontor

•  Tekniske ledere

Tariffutvalget  
hadde i styreperioden  

fire møter foruten et forhand-
lingsmøte om tariffavtalen  

der arbeidsutvalget  
deltok.
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Tariffoppgjøret 2018
Det ble et samordnet tariffoppgjør i 2018 der rammene langt på veg ble satt av LO og NHO sentralt. 
Hovedgrunnen for dette var utsiktene til endring av AFP-ordningen. Her lyktes man imidlertid ikke å 
komme frem til enighet, slik at en mulig AFP-reform er forskjøvet til 2020-oppgjøret.

Når det gjaldt lønnsutviklingen ble resultatet av tariffoppgjøret for lastebilnæringen
et tillegg på kr. 3,80 per time. Det innebærer følgende nye minste timelønnsatsene fra 1. april 2018 for:

A. Distribusjons- og nærtransport
•   Ansatte med 0-3 års ansiennitet:  kr. 171,45
•   Ansatte med 3-6 års ansiennitet: kr. 173,45
•   Ansatte med mer enn 6 års ansiennitet: kr. 175,45 

B.  Langtransport
•   Aktiv tid:  kr. 104,61
•   Passiv tid: kr.    47,08

Fagbrevtillegget på kr. 9 per time blir som før.

Utover dette ble partene i tariffoppgjøret enige om å sette ned et utvalg for å foreslå forenklinger og 
modernisering av Godsoverenskomsten – også kalt Moderniseringsutvalget.
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Medlemstilbud og bistand til 
enkeltmedlemmer i perioden
På årskonferansen til NLF Arbeidsgiver den 14. og 15. mars 2018 deltok 102 personer. 
Det har i perioden blitt arrangert tre spesialkurs i regi av NLF Arbeidsgiver med i alt 82 deltakere. Det 
dreier seg nærmere bestemt om følgende kurs:

Kurstittel (stikkordsmessig), sted og tid Antall deltakere
Hvordan bruke tariffavtalen effektivt? -  Oslo 06.06.19 16 
Kontroll og oppfølging av ansatte - Oslo 28.11. 18 32
Arbeidstid – overholder og utnytter du reglene, Oslo 12.02.19 34

Det ble sendt ut 10 nummer av Tariffinfo til medlemmene i 2018 med spesialinformasjon om tariff- og 
arbeidsgiverspørsmål.

I alt 49 bedrifter ba om og fikk juridisk bistand i 2018. I gjennomsnitt fikk hver av bedriftene fire timers 
rådgiving, en del i form av bedriftsbesøk. De vanligste årsakene til at tariffbedriftene søker bistand er:

• Inngåelse av tariffavtale
• Utarbeiding av særavtaler
• Løsning av tvister
• Oppdateringer på regelverk, herunder tariffavtalen
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Tar det vanskelige 
ansvaret
NLF har årelang tradisjon med å være til stede for både medlemmene og 
for samfunnet for øvrig. Gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid bidrar 
NLF til lavere ulykkesrisiko hos de mest sårbare medtrafikantene. Og hvis 
uhellet skulle være ute, er hjelpen aldri langt unna. 

Kollegahjelpen
Kollegahjelpen er et tilbud til lastebileiere og sjåfører som har opplevd trafikkulykker eller andre uøn-
skede hendelser i forbindelse med jobb. Først og fremst er ordningen ment som en medlemsservice. 
NLFs kollegahjelpere bistår likevel ikke-medlemmer etter behov og mulighet. 
NLFs tilbud om Kollegahjelp er 23 år og i stadig utvikling. Behovet er fortsatt stort, selv om ulykkestallene 
har gått i riktig retning i Norge de siste årene. 
  
Helsetelefonens alarmsentral er operativ døgnet rundt. Telefonnummeret 415 44 400 er et viktig num-

mer, slik at det blir enklere for politi og redningsetater å få kontakt med en av våre 58 kollegahjelpere 
plassert i hele Norge.  

Erfarne og nye kollegahjelpere var med på seminar i oktober. Der ble de skolert i krise-
reaksjoner og hvordan de kan hjelpe sjåfører/lastebileiere som har vært involvert i 

alvorlige hendelser.  I tillegg delte kollegahjelperne sine erfaringer.

Kollegahjelperne er alle frivillige og arbeider uten godtgjørelse. Etter alvor-
lige ulykker eller hendelser blir de kontaktet av lastebileieren, kollegaer 

på vegen, politiet eller AMK-sentralen. Hjelpen består først og fremst 
i et tilbud om en samtale samt støtte fra en som kjenner yrket. Kolle-

gahjelpere kan imidlertid også bistå med praktisk hjelp og informa-
sjon, samt kontakt med pårørende. 

Kollegahjelperne kan også selv ha behov for støtte. Mange er flin-
ke til å snakke med hverandre etter ulykker, samtidig som de er 
bevisste på sin taushetsplikt. 
NLF samarbeider med forsikringsselskapet If om psykologisk 
førstehjelp etter ulykker. Ved noen tilfeller er det nødvendig å 
koble inn psykolog. Sjømannskirken er samarbeidspartner i 
utlandet, og bidrar med faglig hjelp på seminarer for kollega-
hjelperne i Norge. 

Det forekommer fortsatt mange møteulykker der det er mis-
tanke om selvmord/forsøk på selvmord. Erfaringene mange 

gjør seg er at disse ikke hadde fått god nok hjelp i starten og 
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fremdeles trenger støtte og en god «lytter» for å få ut sin frustrasjon og redsel. Det er viktig å komme seg 
bak rattet igjen, men det er også viktig å ikke presse sjåføren for tidlig etter en alvorlig ulykke. 

Kollegahjelperne har i 2018 bidratt ved 43 ulykker. 21 av ulykkene var dødsulykker. Det er litt flere enn 
tidligere år samtidig som antall ulykker med tungbiler har gått ned. Det viser at Kollegahjelpen blir mer 
benyttet og ofte kan stille opp etter de alvorligste ulykkene. 

Venner på veien
Venner på veien er NLFs trafikksikkerhetskampanje rettet mot 
barn i barneskolen. Kampanjen ble startet i 2015 og har vært en 
stor suksess. Ved utgangen av 2018 hadde 48 skoler og 2452 
barn fått besøk av NLFs tillitsvalgte. Dette er noe lavere enn 
for 2017, da 60 skoler og 3395 barn fikk besøk.

Den store suksessen med Venner på veien skyldes blant an-
net en fantastisk innsats av NLF-medlemmer over hele lan-
det. De stiller opp med lastebiler, sjåfører og godt humør, og 
gjør disse arrangementene mulig.
 
Venner på veien er finansiert med støtte fra Samferdselsdepar-
tementet, Trygg Trafikk, If og NLF.
Samferdselsdepartementet bevilget ikke penger over sitt budsjett i 
2018, men midler fra Samferdselsdepartementet er fortsatt i budsjettet.
 
Totalt fra oppstart i 2015 og ut 2018 har 172 skoler og 8484 barn fått besøk av NLFs tillitsvalgte.

Kollegahjelperne  
har i 2018 bidratt ved  

43 ulykker. 21 av ulykkene  
var dødsulykker.
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Flere spennende 
nyrekrutteringer
NLFs administrasjon gjennomgikk flere endringer i løpet av 
2018. Disse gir økt tilstedeværelse både i regionene og sentralt, 
i tillegg til å legge til rette for kvalitetssikring av det viktige 
Fair Transport-arbeidet i tiden som kommer.
- Vi er på veg inn i en avgjørende tid for NLF, der vi i større grad enn noensinne 
vil bli målt på kvalitet både i organisasjonen og ute hos medlemmene, forteller 
NLF-direktør Geir A. Mo. Med utgangspunkt i den ambisiøse Fair Transport-sat-
singen understreker han viktigheten av å holde et strengt søkelys på kvalitet også 
i egen organisasjon.

- Ved å få inn Eivind Karikoski som prosjektleder for Fair Transport, samtidig som 
vi har fått med oss Roy N. Wetterstad og Heidi Rudaa i regionsapparatet, går 
vi ut av 2018 som en styrket administrasjon som er godt rustet for det viktige 
arbeidet som ligger foran oss.
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Vi er på veg inn i  
en avgjørende tid for NLF, der 
vi i større grad enn noensinne 
vil bli målt på kvalitet både i 

organisasjonen og ute  
hos medlemmene.
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Hovedkontoret
NLFs administrasjon består av to avdelinger – avdeling for politikk og stab og avdeling for marked og 
informasjon. Gjennom året har det skjedd enkelte endringer i personalet:
 
•   Heidi Rudaa startet som rådgiver i 50 % stilling fra 1. januar 2018 med kontorsted i Molde.

•   Roy N. Wetterstad startet 1. september som regionsjef i region 3 etter Olav Vefald som blir pensjonist 
etter 20 år i NLF.

•   Eivind Karikoski startet 1. august som Prosjektleder for konseptet Fair Transport i 60 % stilling. Han vil 
i tillegg arbeide for TS-Forum Norges og NLFs felles arbeid for transportsentraler og medlemmene av 
TS-Forum Norge. Dette innebærer at TS-Forum Norge heretter vil ha fast tilhold på NLF-kontoret i St. 
Olavs gate 25.

•   Journalist Jan Harry Svendsen fratrådte sin stilling i mars. Oppgavene ble overtatt av kommunika-
sjonsrådgiver Stein Inge Stølen, som senere fikk sin stillingsbeskrivelse endret til redaktør med ansvar 
for alle NLFs eksterne medier.

 
Ved utgangen av 2018 besto administrasjonen sentralt av:
•   Avdeling for marked og informasjon med 8 stillinger med ansvar for marked, NLF-Magasinet, web og 

medlemsregister, regioner og ekstern og intern informasjon

•   Avdeling for politikk og stab med 10 stillinger, med ansvaret for økonomi, administrasjon, NLF Ar-
beidsgiver, politikk nasjonalt og internasjonalt, prosjekter og teknisk, rådgivning, samt oppgaver knyt-
tet til de tillitsvalgte organene

Administrerende direktør er daglig leder og forbundets ansikt utad, arbeidsgiver og leder av organisa-
sjon og administrasjon, ansvarlig redaktør for forbundets publikasjoner på papir og nett, representant i 
medier og andre organisasjoner, myndighetskontakt på overordnet nivå og leder av krisestab. Rådgiver 
for ledergruppen rapporterer til administrerende direktør.
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus
Generelt
Region 1 deltar aktivt i fora som kan bedre transportnæringens vilkår. Vi jobber tett med politikere i alle 
partier, Statens vegvesen, LUKS, Bastø-Fosen, NHO med flere og vi merker at NLF blir invitert og lyttet til 
i stigende grad.

Våre lokalavdelinger jobber aktivt med Venner på veien og responsen fra elever, lærere og foreldre er 
svært god.

Næringspolitisk
•   Region 1 fortsetter kampen mot uforutsigbare og urimelige rammevilkår, herunder sterk økning 

av bompengesatsene.
•   Gjennom møter med folkevalgte i Stortinget og i fylkestinget, informerer vi om ulovlig kabotasje 

og urimelige konkurransevilkår.
•   Vi deltar aktivt i flere referansegrupper som planlegger nye vegstrekninger, f.eks. den viktige nye 

ringvegen rundt Oslo.
•   Vi jobber hardt og systematisk for å åpne større deler av vegnettet for modulvogntog. Disse pro-

sessene går altfor sakte, særlig på kommunalt nivå.
•   Er en aktiv pådriver for bedre vegvedlikehold i hele regionen.

Andre saker
NLF Østfold gjennomførte sitt kontaktmøte med tollvesenets region øst sommeren 2018. Fra NLF Øst-
fold deltok fylkesleder Erik Graarud, nestleder Anders Krog og regionsjef J.Kristian Bjerke.

Etter ett års saksbehandling i SVV og i Vegdirektoratet, fikk NLF Østfold full støtte for vårt ønske om en 
prøveordning med sambruksfelt i Fredrikstad. Dette er en betydelig seier for NLF Østfold og vi ser frem 
til å se dette gjennomført i løpet av 2019. Hvis ordningen blir vellykket, kan den bli utvidet til å gjelde 
flere steder i Østfold og i landet for øvrig.

Byrådet i Oslo foreslo i 2017 å innføre en lavutslippssone i Oslo. Grensen for sonen skulle være byens 
grenser mot Akershus. Mye takket være NLF Region 1s intense lobbyvirksomhet, ble biler med Euro 
VI-motorer unntatt også fra lavutslippssoneavgift.

Parallelt med at SVV rehabiliterte Nordbytunellen, bestemte NATO at de skulle arrangere «tidenes» mili-
tærøvelse i Norge. Brorparten av materiellet skulle tas inn over Borg Havn i Fredrikstad. NLF fryktet store 
forsinkelser når tusenvis av militære kjøretøy skulle fraktes nordover, og ikke minst gjennom Nordbyt-
unellen. Region 1 foreslo derfor dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene i perioden øvelsen 
pågikk. SVV var negativ, men Vegdirektoratet var positiv og sendte forslaget videre til godkjenning i EU. 
Mot mange odds, aksepterte også EU forslaget, og dispensasjon ble innvilget. En stor, faglig seier for NLF.

I januar 2018 arrangerte NLF Østfold et stort kabotasjemøte i Sarpsborg. Over 100 lastebileiere og andre 
interesserte møtte fra hele Østlandsområdet, for blant annet å høre SVV, Politiet, Tolletaten, vegdirektø-
ren, NLF og stortingspolitikere snakke om dette tiltagende problemet. Møtet ble direkte overført på nett 
og til sammen var over 5000 personer innom møtet.
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Region 2 Hedmark og Oppland
Generelt
•   Lærlingedag ble arrangert i samarbeid med opplæringskontorene. Motivasjonsforedrag inne, lastebil-

kjøring med simulator, truckkjøring og nye lastebiler ute. 100 ungdommer deltok.
•   Regionen har stort søkelys på bedre veger og trafikksikkerhet.
•   Region 2 opplever god respons på høstseminarer og årsmøter. I 2018 var det god deltagelse på års-

møtet på Wadahl og høstseminaret på Storefjell. Høstseminaret ble arrangert sammen med Region 
1. Vegdirektøren og leder i Stortingets tansportkomité var blant innlederne.  «Likhet for loven/konkur-
ransevilkår i transportbransjen» var temaer som ble drøftet.

•   Venner på veien ble gjennomført på syv ulike skoler i Hedmark og Oppland, med trafikklek med leke-
biler inne, rollespill rundt lastebilen, blindsonedemonstrasjon og refleksdemonstrasjon ute.

•   Det er sendt 40 nyhetsbrev med fersk og kortfattet informasjon til medlemmene.
•   Palmer Høgvoll ble kåret til «Årets lastebileier». Han har vært svært aktiv i NLF og er også en primus 

motor for Venner på vegen.

Næringspolitisk
•   Regionen har kommentert en rekke høringer.
•   Regionsjef er leder i Vegforum Innlandet.
•   Regionen har jobbet for at utbyggingen skal komme i gang igjen på E16 i Hedmark og E6 i Gud-

brandsdal.
•   Regionen har hatt møter med vegdirektøren og samferdselsministeren og fikk gjennomslag for 

at E16 i Valdres skal være 8,5 meter bred.  
•   Regionen har kjempet imot bompenger i byer og tettsteder i «Mjøsbyen».
•   NLF Hedmark og Oppland er som regel til stede når samferdselsministeren besøker Innlandet. 

Andre saker
•   Antall søkere til transportfag har økt etter at NLF Hedmark og Oppland i samarbeid med opplærings-

kontorene satte søkelys på rekruttering. 
•   Antall medlemmer er stabilt i regionen
•   Regionsjefen deltar i Forum for godstransport i SVV Region Øst. Målet er å styrke dialogen og samar-

beidet mellom offentlig og privat sektor om aktuelle utfordringer og problemstillinger innenfor god-
stransport på veg i regionen. 

•   Regionen gjennomførte kjettingdagen på Husum
•   Region 2 har gjennomslag i lokale medier. Det ble i 2017 registrert hele 108 intervjuer/artikler med 

forbundsnestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene.
•   Regionen var aktiv og fikk sammen med Region 1 innvilget søknaden om utvidet kjøre- og hviletid i 

forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Søknaden måtte helt til Brussel for å avgjøres. 
•   Styremedlem Tommy Engen har orientert Hedmark Trafikksikkerhetsutvalgene om utfordringene for 

en ung lastebileier.
•   Kjettingplassen på Rv4 sør for Lygna ble bygd etter ønsker fra NLF Region 2 og åpnet i desember 2018.
•   Direktør Geir A. Mo besøkte seks NLF-bedrifter i Gudbrandsdal.
•   Regionen har sammen med NLF sentralt gjennomført gratis lederkurs samt sjåførmøter om Fair 

Transport. 
•   Regionen arrangerte for andre år på rad julesamling. 45 medlemmer var påmeldt. 61 møtte opp!
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark
Generelt
•   Det holdes løpende kontakt med Statens vegvesen og andre myndighetsinstanser etter behov. Det 

har bl.a. vært fast årlig rutine å ha kontaktmøter på avdelingsdirektørnivå. Regionens tillitsvalgte og 
administrasjon har deltatt på ulike konferanser og seminarer i vegvesen- eller fylkeskommunal regi. 
Kontakt mot de politiske miljøene i regionen har blitt ivaretatt som før. Formelle og ikke minst ufor-
melle kontakter på møter og konferanser vektlegges. 

•   Aktiv deltakelse ved Vegvesenets bystrategikonferanser har vært prioritert. Det har vært holdt kontakt 
med personer som er sentrale i arbeidet med å forvalte lokale bypakker. Disse har blitt invitert til mø-
ter i NLF. Buskerudbyen har invitert NLF til å være representert i sin næringslivsgruppe. Det har vært 
opplevd utfordrende å nå frem overfor Bypakke Grenland med vegtransportnæringens synspunkter.

•   Deltakelsen på Dyrsku’n i Seljord har blitt tradisjonelt møtested for NLF-folk fra store deler av Sør-Nor-
ge. Ved årets arrangement prøvde vi ved diverse tiltak å skape aktivitet på standen og oppnådde for-
bedret oppslutning ved dette. Både forbundsleder og administrerende direktør var til stede hele eller 
deler av de tre messedagene.

•   Fylkesavdelingene har fokusert på oppfølging av Venner på veien.

 
Næringspolitisk
•   Det har vært jevnlig kontakt med NHO. I Telemark er NLFs regionsjef medlem av NHOs trans-

portutvalg. I de to andre fylkene er det mer uformelle kontaktflater mellom NLF og NHO og det 
deltas på ulike lokale konferanser i NHO-regi. Det er videre god kontakt med sentrale aktører 
knyttet til skogbruksnæringen, bl.a. i forbindelse med planleggingen av fremtidig tømmerhavn 
i Drammensområdet. 

•   Mediekontakt vektlegges i alle fylkene, og både tillitsvalgte og regionsjef slipper mye til i aviser 
og radio i regionen om aktuelle saker. Spesielt har samarbeidet med NRK Telemark vært godt.

 
 
Andre saker
•   Det har blitt utviklet et tett samarbeid mellom NLF og NAV i regionen. Det foreløpig viktigste resulta-

tet av dette er at vi i desember samarbeidet om gjennomføring av jobbmesser i Skien, Sandefjord og 
Drammen. Tiltaket ble meget vellykket, og det er lagt opp til å videreutvikle samarbeidet fremover.

•   Vestfold arrangerte høsten 2018 det tradisjonelle medlemsmøtet sammen med Dekkmann på Borge-
skogen. Kontrollkrav for tungbiler var i fokus.

•   Lokallagene i henholdsvis nordre og søndre Vestfold har gjennom året organisert      flere medlemsmø-
ter av litt mer sosial karakter, og hatt ganske god oppslutning om disse. Lokallaget i Larvik har hatt 
vår- og høstmøte om aktuelle tema.

•   I Vestfold arrangeres årlig en sommertur for støttemedlemmer (årets tur gikk til Elverum-området) og 
et julemøte/julemiddag i Åsgårdstrand. Begge disse har svært god respons.
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I Telemark ble det senhøstes arrangert en tredagers medlemstur og seminar til DAF-fabrikken i Eindho-
ven og EU-Parlamentet i Brussel. Denne turen ble lagt opp i samarbeid med hhv. E 18 Truckcenter (DAF) 
og NLA i Brussel.

•   NLFs landsmøte ble gjennomført på Sundvolden 15.-17. juni. Fylkets hovedoppgave var å være tilrette-
legger av praktiske oppgaver, fredagens velkomstarrangement og lørdagens ledsageropplegg. Svært 
mange av fylkets og lokallagenes tillitsvalgte og deres ledsagere ble engasjert som vertskap før og 
under landsmøtet. 

•   Fylkene organiserte i fellesskap et vellykket tillitsmannskurs i NLF i august, med Geir A. Mo og Knut 
Gravråk som forelesere.

•   Administrerende direktør Geir A. Mo deltok på bedriftsbesøk i Telemark i desember. Den nye region-
sjefen har også gjennomført noen bedriftsbesøk ut over dette.

•   Sjåførmøter i forbindelse med If Aktiv sikkerhet er gjennomført i Drammen, Sandefjord og Flesberg.

Organisasjonsmessige endringer:
•   Regionens medlem av Forbundsstyret siden 2012, Heidi Dahl (Vestfold) ønsket ikke gjenvalg ved 

landsmøtet 2018. Hun ble da etterfulgt av Hilde R. Natedal (Telemark).

•   Det ble i 2018 valgt nye fylkesledere for Telemark og Buskeruds del. Frode Bjønnes overtok lederklub-
ben i Telemark, mens Per Madsen overtok i Buskerud.       

•   Dette året innebar en del formelle endringer i organisasjonsstrukturen i de tre fylkene. Lokallaget 
for Nedre Telemark ble nedlagt og medlemmer og virksomhet overført til fylkeslaget. Det vurderes 
også nedleggelse av lokalavdelingen for Søndre Vestfold, samt sammenslåing av flere lokalavdelinger 
i Buskerud.

•   Høsten 2018 overtok Roy Nettum Wetterstad som regionsjef for NLF Region 3.  Samtidig ble regionens 
kontor flyttet fra Skien til Kongsberg. Olav Vefald er blitt takket av etter 20 års ansettelse i NLF.
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Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Generelt
Regionen har god kontakt med myndigheter, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som 
er viktig for oss i vårt arbeid med søkelys på å oppnå de målene regionen setter seg. Felles søkelys med 
andre gir bedre gjennomslag.

Det er tett samarbeid med Vegvesenet for å fremme medlemmenes innspill i aktuelle saker. Det har vært 
mest saker angående tømmer, vintervedlikehold, modulvogntogstrekninger og kontroller. 
Dyrskuet i Lyngdal tok i 2018 for seg miljø og Venner på veien. 

Ukentlig går det ut nyhetsbrev til 650 e-postadresser. Dette er informasjon knyttet til bransjen lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Medlemmer, samarbeidspartnere, politikere, SVV og lastebilinteresserte 
generelt er mottakere.

Det er avholdt flere medlemsmøter i Haugesund, Stavanger, Arendal og Kristiansand. Rolands og Veg-
vesenet i Rogaland er de mest attraktive møtestedene. Vi ønsker møtesteder der faglig utbytte og den 
sosiale møteplassen går hånd i hånd.

Flere hundre elever har deltatt på Venner på veien-arrangementer.

Næringspolitisk
•   Vi har hatt flere møter på Stortinget for å fremme våre saker mot sentrale regionale represen-

tanter.
•   Vi har klare prioriteringer i saker. De to mest prioriterte er «politiske nøtter», men vi skal fortsette 

så lenge det er muligheter for gjennomslag. Det er tungbilkolonner over Haukeli og fremskyn-
delse av Ytre ringveg rundt Kristiansand / ikke rive dagens E18 / E39 før Ytre ringveg er på plass 
som har vært høyest prioritert.

•   Arbeid for å få reduksjoner i avgift for lastebiler med Euro VI i Bypakke Nord-Jæren, Haugalandet 
og Kristiansandsregionen.

•   Vi skal arbeide for å holde bompenger på et lavest mulig nivå. Det er viktig for oss å fortelle at 
det er vareeier som skal betale ferje og bom. Bombelastningen spesielt i Rogaland gir regionale 
konkurranseutfordringer for næringslivet.

•   Gjennom forskjellige allianser er muligheten for politisk gjennomslag viktig. Dialogen med 
NHO, LO, MEF og næringsforeninger blir stadig bedre og viktigere.

•   Ferje har vært og er vesentlig med hensyn til rettferdig prissetting og gode veger fremfor gigan-
tiske fjordkryssinger.

•   Tett og godt samarbeide med Nye veier AS ang. både vegutbyggingen og utviklingen av døgn-
hvileplasser.

Andre saker
•   Styrene har behandlet over 100 saker som er av vesentlig betydning for lastebileierne.
•   Rekruttering til yrket og medlemsverving var og er prioriterte saker.
•   Samarbeidet med samarbeidspartnerne er gjensidig veldig godt.
•   Samarbeid med andre organisasjoner som organiserer transportkjøpere for å rette søkelys mot inn-

kjøperne.
•   Fair Transport og ENOVA har vært gjenstand for mange møter i regionen og hos den enkelte bedrift.
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Region 5 Hordaland, Sogn & Fjordane
og Møre & Romsdal
Generelt
•   Region 5 har behandlet 15 høringer. 
•   Vår målsetning er å arbeide aktivt overfor Statens vegvesen for å fremme forbundets og regionens 

synspunkter i viktige samferdselssaker. Det har i 2018 vært en rekke møter med Statens vegvesen i re-
gionens tre fylker. Forhold vedrørende tunneloppgradering på E39 og E16 har stått sentralt. Dette har 
skapt store utfordringer for transportnæringen. Videre har drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger, 
rassikring, kontrollvirksomhet med mer vært gjennomgående diskutert.

•   Vi har en tilsvarende målsetting vedrørende regionens tre fylkeskommuner.
•   Regionen har deltatt på vegseminarer, trafikksikkerhetskonferanser og NTP-konferanser. 
•   Rekruttering av nye medlemmer er viktig. Omfattende rekrutteringsarbeid ble gjennomført i regionen 

i 2018.

Næringspolitisk arbeid
•   AutoPASS for ferje og bompenger har vært to viktige saker gjennom hele 2018. Regionen har 

sammen med NLF sentralt gjennomført flere møter med Vegdirektoratet, Transport- og kommu-
nikasjonskomiteen på Stortinget og Vegdirektøren for å vise de negative effektene den nasjonale 
betalingsløsningen «AutoPASS for ferje» og stadig økte bompenger får for næringslivet. 

•   Regionen har lagt ned mye arbeid for å få utbedret vegstrekningen E136 gjennom Romsdalen. Det 
har vært jevnlig kontakt med samferdselsutvalg, representanter i fylkesting og representanter på 
Møre-benken.

•   Regionen har i 2018 fokusert på fjordkrysninger på E39, med hovedvekt på Hordfast og fjordkrys-
ningen på Møreaksen.  Romsdalsaksen er lansert som en bedre trasé med en oversjøisk fjordkrys-
ning. NLF støtter en KVU på Romsdalsaksen, samt en vurdering av alternativ fjordkrysning på Mø-
reaksen. På Hordfast mener vi at en indre trasé over land er det beste og det rimeligste alternativet.

•   E16 Bergen – Voss er «inne» i andre halvdel av NTP. Arbeidet med ny E16 vil tidligst starte i 2021. 
Sannsynlig oppstart blir 2022. Vår hovedsak er å sikre tidligst mulig oppstart, samt å sikre økte mid-
ler til Fv7 som er omkjøringsveg når E16 er stengt mellom Voss og Trengereid.

•   I Sogn og Fjordane er Rv 15 Strynefjellet og Fv 63 til Geiranger viktige vegprosjekter for NLF.
•   Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet i regionen er på 18-20 mrd. kroner. Rassikring, oppgra-

dering av tunneler og kaianlegg er ikke med i dette beløpet. Vi trenger derfor et nasjonalt løft for 
fylkesvegnettet. Vårt bidrag har vært og vil bli, rett prioritering av tildelte midler.

•   51 mrd. kroner er summen for å rassikre kjente ras- og skredpunkter på norske veger. Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal står for nesten halvparten av denne summen. For NLF er 
rassikring i fokus.

•   Hvile- og rasteplasser er et tema det har blitt jobbet med politisk i flere år. NLFs medlemmer tren-
ger samme arbeidsvilkår som andre i samfunnet – vegen er deres arbeidsplass og vegen er deres 
«fabrikkgulv».

•   NLF jobber for at lovendring som tillater varetransport i kollektivfelt/ sambruksfelt. 

Andre saker
•   Vi har besøkt skoler i hele Region 5 i 2018. Flere hundre elever fra 1. til 7. klassetrinn har fått besøk av 

lastebiler og engasjerte NLF-ere. Dette er et viktig og forebyggende trafikksikkerhetstiltak som skole-
ne setter pris på. 
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Region 6 Trøndelag
Generelt
•   Søkelys på drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift.
•   Det ble gjennomført undervisning for Nord Universitet.
•   Det ble gjennomført undervisning for NTNU.
•   Venner på veien ble gjennomført på syv skoler med til sammen 840 elever.
•   Det ble gjennomført flere møter med Statens vegvesen.
•   Vi har et tett og godt samarbeid med Nye Veier.
•   Vi har deltatt i styringsgruppen for FV 30
•   Vi deltok i KVU Orkdalsregionen
•   Samarbeidsprosjekt med NAV vedrørende rekruttering og utdanning av yrkessjåfører. 

Næringspolitisk
•   Det har vært tett kontakt med våre sentrale politikere i løpet av året, der hovedsakene selvsagt 

har vært våre vegprosjekter og godsterminal.
•   Mange møter og tett dialog med regionale samferdselspolitikere.
•   Vi har fokusert på like konkurranseforhold gjennom å åpne vegstrekninger for modulvogntog.
•   Arbeidet med Fair Transport med søkelys på ansvarliggjøring av transportkjøper.
•   Synliggjøring av transportnæringens betydning for verdiskapningen.
•   Arbeidet med Trondheimsvegen, E6 Trondheim - Steinkjer og Godsterminal.
•   Samarbeid med Trondheim Havn og Nord-Trøndelag Havn bidrar til forståelse for at transport-

formene må samarbeide med dør-til-dør i fokus.
•   Vi deltar i Tenke Tanke Sjø
•   Møter med politiske partier.

Andre saker
•   Lederutviklingsplan for regionen.
•   Samferdselssaker blir ivaretatt gjennom vår deltakelse i Vegforum Trøndelag, Logistikkforeningen og 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
•   Trafikksikkerhet står sentralt i vårt arbeid og gjennom vår deltakelse i Fylkenes Trafikksikkerhetsutvalg 

får vi fremmet våre interesser.
•   Vi deltar i arbeidet med gatebruksplan for Trondheim. 
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark
Generelt
•   Det har vært avholdt styremøter i henhold til planene, og det har vist seg fornuftig å benytte seg av 

nett-/telefonmøter.
Det har vært jobbet både med nyrekruttering og medlemspleie i hele regionen.
•   Høsttreff er blitt arrangert i Svolvær, Tromsø og Alta for de ulike fylkesavdelingene, samtlige steder i 

samarbeid med MEF.
•   Årsmøtene for fylkene i Region 7 ble avholdt i felleskap på danskebåten 9. - 11. mars.
•   Regionsmøtet ble avholdt i Praha i november. På dette møtet ble fremtidens fylkesstruktur diskutert 

og Region 7 arbeider for å komme frem til en fornuftig løsning også for NLF.

Næringspolitisk arbeid
•   Dette året startet også med samarbeidsmøte med Statens vegvesen. Dette har vært en tradisjon 

og en egnet møteplass for den største brukeren av, og den ansvarlige for, vegnettet i Nord-Norge. 
Fylkeslederne fra Finnmark, Troms og Nordland var sammen med administrasjonen represen-
tert på møtet. Det var spesielt søkelys på vintervedlikehold.

•   Fylkesleder Rune Holmen og Odd Hugo Pedersen fra administrasjonen var invitert av Stortin-
gets transport- og kommunikasjonskomité til innspillsmøte i forbindelse med rullering av NTP. 
Møtet ble avholdt 5. september. Administrasjonen var også representert på NTP-møtet som ble 
avholdt i Bodø.

•   Geir A. Mo gjorde i forbindelse med sjømatkonferansen i Narvik en rask rundtur i distriktet og 
besøkte flere av våre medlemmer.

•   NLF har markert seg sterkt i debatten rundt forlengelse av Nord-Norgebanen. Våre synspunkter 
er fremmet både på møte i Tromsø og Fauske.

Andre saker
•   Regionen har på lik linje med NLF for øvrig arrangert Venner på veien i utvalgte skoler i Nord-Norge. 

Totalt besøkte vi åtte skoler/barnehager i 2018.
•   Året ble avsluttet med en høytidelig åpning av Hålogalandsbrua utenfor Narvik, hvor Statsminister 

Erna Solberg foretok den offisielle åpningen. NLF har i tillegg vært delaktige i vegåpninger: Nordne-
stunnelen, Finneid Bru, Langbakken, m.fl.

•   Lastebilens dag ble avholdt på Stokmarknes 9. juni.
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Organisasjonen
Jevn tilstrømming av nye medlemmer
Til tross for at både næringen og organisasjonen stadig mister 
bedrifter grunnet enten avvikling, oppkjøp eller konkurs, viser 
medlemstallene kun en mild nedgang. 
Driftsmarginene i bransjen er generelt ikke særlig gode. Dette fører blant annet til 
en konsolidering og endring i strukturen på bedriftene som også gir færre, men 
større enheter. Selv om antall medlemsbedrifter i NLF er svakt synkende er antall 
biler i NLFs medlemsbedrifter økende. NLF hadde ved årsskiftet 2647 medlems-
bedrifter. 

Landsmøtet 2018
Landsmøtet i 2018 ble arrangert på Sundvolden Hotel i Hole i Buskerud 15. – 17. 
juni. Landsmøtet er NLFs høyeste besluttende organ og blir avholdt hvert annet år. 
Det består av region- og fylkesledere, andre valgte delegater fra region- og fylkes-
avdelinger, representanter fra NLF Arbeidsgiver, forbundsstyret og administreren-
de direktør. Antall representanter fra hver region- og fylkesavdeling bestemmes ut 
fra medlemsantallet. På landsmøtet 2018 var det til sammen 88 delegater. I tillegg 
til de valgte delegater, deltok representanter for TS-Forum og mange andre av 
NLFs medlemmer, og mange representanter for NLFs samarbeidspartnere. Inklu-
dert inviterte gjester var det totalt 323 til stede på landsmøtet.

Under den næringspolitiske debatten deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Ol-
sen og administrerende direktør i DTL og styreleder i NLA, Erik Østergaard. En 

ny og oppdatert strategi med ny visjon, verdier og nye strategiske mål, 
ble behandlet og vedtatt. NLFs nye visjon er kort og 

konsist: Ansvarlig transport. Denne visjonen om-
fatter alle aktører i verdikjeden. NLFs samfunns-

oppdrag er å være den samlende kraften som 
styrker konkurranseevnen til norske trans-

portører. Fem strategiske mål skal det arbei-
des mot – Like konkurransevilkår, Bærekraf-
tig transport, Trafikksikre og effektive veger, 
Profesjonelle medlemsbedrifter og Ledende 
medlemsavtaler.

Det ble vedtatt tre resolusjoner på landsmøtet re-
latert til de tre nye eksterne strategiske målene Like 

konkurransevilkår, Trafikksikre og effektive veger og Bæ-
rekraftig transport.

Selv om antall  
medlemsbedrifter i NLF er 

svakt synkende er antall biler 
 i NLFs medlemsbedrifter 

økende.
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Tore Velten ble gjenvalgt som forbundsleder for to nye år. To av forbundsstyrets øvrige medlemmer stod 
på valg for en ny fireårsperiode; Harry Nilsen fra Region 1 og Alv Ervik fra Region 7 ble gjenvalgt. Heidi 
Dahl fra Region 3 hadde etter seks år i forbundsstyret takket nei til gjenvalg, og Hilde Natedal ble inn-
valgt for perioden 2018 – 2022. Se oversikten over forbundsstyrets sammensetning nedenfor.

Under landsmøtemiddagen ble If og NLFs Trafikksikkerhetspris tildelt System Trafikk AS, mens NLFs og 
BILs Transportørpris ble tildelt Rennesøy Trafikk AS.

NLF avd. Buskerud var lokalt vertskap for landsmøtet. Vertskapet la ned et betydelig arbeid for å få til 
et vellykket landsmøte. Arrangementet fredagskvelden som tradisjonen tro var det lokale vertskapets 
ansvar, bød både på utmerket grillbuffet og spenstig underholdning.

Representantskapet 2018
Det ble i tråd med NLFs vedtekter avholdt representantskapsmøte i Oslo 26. – 27. april 2018. Represen-
tantskapet består av region- og fylkesledere – én representant fra samtlige fylkesavdelinger. Se oversikt 
over representantskapets medlemmer nedenfor. På møtet ble NLFs landsmøte 2018 forberedt i tråd med 
de nye vedtektene vedtatt i 2016. 
 
Det ble vedtatt fire uttalelser på representantskapet om:
•   Strengere reaksjoner mot useriøse transportkjøpere
•   At prosjektet Ytre ringveg i Kristiansand må bygges ut før prosjektet Gartnerløkka
•   Økt bruk av kolonnekjøring eksklusivt for tunge kjøretøy over fjelloverganger ved vanskelige kjørefor-

hold
•   At det kreves utredning av Romsdalsaksen
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Forbundsstyret
Forbundsleder Tore Velten
Region 1 Harry Nilsen
Region 2 Bjørn Ivar Gunhildgard
Region 3 Hilde Natedal 
Region 4 Kjell Haugland
Region 5 Sverre-Jan Rønneberg
Region 6 Øyvind Lilleby
Region 7 ( nestleder) Alv Ervik

 

Varamedlemmer  
Region 1  Anders Krog
Region 2 Arild Olsbakk
Region 3  Olav Askjer
Region 4 Rita E. Birkeland
Region 5  Inge Råheim
Region 6 Stig Elvrum
Region 7 Einar Endresen

Det ble vedtatt  
tre resolusjoner på landsmøtet 
relatert til de tre nye eksterne 

strategiske målene.
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Representantskapet
Representantskapet består av region- og fylkeslederne, forbundsstyret og administrerende direktør. De 
regionene som ikke lenger har fylkesstyrer, men regionstyre, er representert i representantskapet med 
regionleder og nestleder. Dette gjelder Region 2 Innlandet, Region 6 Trøndelag og Region 4 Agder og 
Rogaland hvor Agder er slått sammen. (NLF Hedmark/Oppland skiftet navn fra 1. januar 2019 til NLF 
Innlandet)

 
Region- og fylkesledere

Erik Graarud Fylkesleder Østfold

Nicolai Jakhelln Fylkesleder Oslo/Akershus

Odd Haakenstad Regionleder Region 2 Innlandet

Arild Olsbakk Regionnestleder Region 2 Innlandet

Per Madsen Fylkesleder Buskerud

John Ove Villung Fylkesleder Vestfold

Frode Bjønnes Fylkesleder Telemark

Rita E. Birkeland Fylkesleder Agder

Roar Osen Nestleder Agder

Herman Andreas Berg Fylkesleder Rogaland

Torgils Rogne Fylkesleder Hordaland

Rolf Olav Tenden Fylkesleder Sogn og Fjordane

Finn Andre Fredvig-Erichsen Fylkesleder Møre og Romsdal

Gunni Kverndal Amundal Regionleder Region 6 Trøndelag

Nils Erik Røe Regionnestleder Region 6 Trøndelag

Einar Endresen Fylkesleder Nordland

Kari Workinn Fylkesleder Troms

Rune Holmen Fylkesleder Finnmark
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Valgkomiteen
Følgende ble valgt på landsmøtet i 2018 i henhold til NLFs vedtekter:
 

Medlem Varamedlem Region

Ragnar Larsen Steinar Enderød Region 1

Torgeir Grini Johannes Kjørlien Region 2

Anne Lise Øverland  (leder) John Ove Villung Region 3

Roar Osen Tore Sigmundsen Region 4

Jørund Vevle Ingebrigt Naustdal Region 5

Jomar Skånøy Håvard Sandnes Region 6

Rune Holmen Viggo Stien Region 7
 

Kontrollkomiteen
Følgende ble valgt i 2018 i henhold til NLFs vedtekter:
 

Medlem Region
Elling Haukebø (leder) Region 7

Niklaus Haugrønning Region 6

Tor Vidar Frydenlund Region 1

 

Varamedlemmer:
1. Inge Mollestad Region 4

2. Per Andreas Øren Region 5

3. Kari Anne Amundsen Region 2
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Arbeidsmiljøet anses  
som tilfredsstillende. Totalt 

sykefravær for 2018 utgjorde 
1,66 prosent. Det ble ikke  

rapportert om skader eller 
ulykker på arbeids- 

plassen.
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Resultatregnskap 
 Note 2018 2017

Salgsinntekter 10 33 884 614 32 140 479

Andre driftsinntekter 9,10 32 985 659 30 832 568

Sum driftsinntekter  66 870 273 62 973 047

Varekostnad   5 214 032 5 305 437

Lønnskostnad  5 32 325 087 30 551 765

Avskrivning varige driftsmidler 3 240 340 236 767

Annen driftskostnad 9,11 24 203 232 22 410 873

Sum driftskostnad   61 982 692 58 504 841

Driftsresultat  4 887 581 4 468 206

Annen renteinntekt   282 363 162 672

Annen finansinntekt   25 532 18 545

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 8 0 19 693

Sum finansinntekter   307 896 200 909

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler  8 5 694 0

Annen rentekostnad   11 978 4 571

Annen finanskostnad  8  35 548 43 983

Sum finanskostnader   53 220 48 554

Sum netto finansposter   254 676 152 356

Ordinært resultat før skattekostnad   5 142 257 4 620 562

Skattekostnad på ordinært resultat   120 0

Ordinært resultat   5 142 137 4 620 562

Årsresultat   5 142 137 4 620 562

Overført annen egenkapital  2  5 142 137 4 620 562

Sum disponert   5 142 137 4 620 562
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Balanse 
 Note 2018 2017

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner,patenter,lisenser o.l.  3  76 956  127 850

Sum immaterielle eiendeler   76 956 127 850

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.  3  323 005  512 451

Sum varige driftsmidler   323 005  512 451

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern  8  876 642  0

Investeringer i aksjer og andeler  7,8  1 760 514 1 766 208

Sum finansielle anleggsmidler   2 637 156  1 766 208

Sum anleggsmidler   3 037 116  2 406 508

Omløpsmidler

Varer   58 301  82 671

Fordringer

Kundefordringer  4,7  11 582 448  11 909 276

Kortsiktige konsernfordringer   0 397 986

Andre fordringer   1 350 350 586 866

Sum fordringer   12 932 799 12 894 129

Investeringer

Bankinnskudd,kontanter o.l.  6  19 507 668  16 759 051

Sum omløpsmidler   32 498 768 29 735 850

Sum eiendeler   35 535 884 32 142 359
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Balanse 
 Note 2018 2017

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital  2  25 030 974  19 888 838

Sum opptjent egenkapital   25 030 974  19 888 838

Sum egenkapital   25 030 974  19 888 838

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser  5  0  27 500

Sum avsetninger for forpliktelser   0  27 500

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld   1 962 819  1 111 773

Skyldige offentlige avgifter   1 964 148  2 988 213

Annen kortsiktig gjeld  9  6 577 943  8 126 035

Sum kortsiktig gjeld   10 504 910  12 226 021

Sum gjeld   10 504 910  12 253 521

Sum egenkapital og gjeld   35 535 884  32 142 359
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Noter 
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Vurderinger og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økono-
misk levetid avskrives planmessig.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig  
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Andre 
anleggsaksjer og investeringer i andre selskaper hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert 
etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbi-
gående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer og andre verdipapirer (omløpsaksjer)
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdi- 
papirer (omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på  
balansedagen.

Inntekter
Medlemsinntekter inntektsføres i det regnskapsår medlemskapet gjelder. Inntekter fra operasjonelle  
aktiviteter resultatføres på opptjeningstidspunktet. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget 
på transaksjonstidspunktet.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Varelageret består av 
varer fra NLF-butikken og TIR-carnet.

Fordringer
Kundefordringer og andre oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Etablert 
ordning oppfyller kravene i denne lov. Forsikrede pensjonsforpliktelser knyttet til ytelsesordninger balanse-
føres ikke. Alle innbetalinger til forsikringsselskapet, også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnads-
føres. Fra 01.01.2015 har fobundet gått over fra ytelsespensjon til innkuddspensjonsordning.

Skatter
Forbundets virksomhet anses ikke skattepliktig, med unntak av inntekter ved utleie av fasteiendom.
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Noter 

Pr 31.12.18 avsettes kr 600 000 til arkivprosjekt for å sikre NLF sin historie og kr 1 000 000 til innfasing av Fair 
Transport. Pr 31.12.16 ble det avsatt kr 300 000 til arbeid med Kostnadsindeksen og kr 250 000 til arbeid med 
Sharepoint, det gjenstår kr 0 av disse avsetningene pr 31.12.18.

Ved fastsettelse av bindinger i egenkapitalen vil dette fremkomme i egenkapitalnoten som en avsetning i det 
året tiltaket besluttes. Det året kostnaden tas vil dette fremkomme som en kostnad i resultatregnskapet og 
som en reduksjon i egenkapital med bindinger.

Note 2 - Egenkapital

Note 3 - Varige driftsmidler

Fri  Riks- Kostnads- Fair Share- Sum
kapital arkivet indeks Transport point Egenkapital

Egenkapital med bindinger

Egenkapital pr. 01.01.  19 628 298  0  10 539  0  250 000  19 888 838
Årets resultat 5 142 137  0  0  0  0  5 142 137
Nye fastsatte 
bindinger i året  -1 600 000  600 000  0  1 000 000  0  0
Forbrukte midler 
til bindinger 260 539  0  -10 539  0  -250 000  0
Egenkapital 31.12. 23 430 974  600 000  0  1 000 000  0  25 030 974

  Kontor-/  Aktiverte- 31.12.2018
 IT-prosjekt datautstyr Inventar lokalkostn. Sum

Anskaff.kost 01.01.   1 223 584  1 385 944  228 332  237 097  3 074 957
Årets tilgang   0 0 0 0 0
Årets avgang   0 0 0 0 0
Anskaff.kost 31.12.   1 223 584  1 385 944  228 332  237 097  3 074 957

Akk. Avskrivninger 01.01.   653 540  1 176 826  115 194  46 900  1 992 460
Akk nedskrivning   442 194  0  0  0  442 194
Akk. avskrivn. 31.12.   704 434  1 300 924  156 832  70 610  2 232 800
Balanseført verdi 31.12.   76 956  85 020  71 500  166 487  399 961

Årets avskrivninger   50 894  124 098  41 638  23 710  240 340

Økonomisk levetid   3-5 år  3-5 år  5 år  10 år
Avskrivningsplan   Lineær  Lineær  Lineær  Leieperiode

IT-prosjektet er en kompleks løsning som pr 31.12.16 hadde vært under utvikling i tre år, opprinnelig avskriv-
ningsplan på 5 år ble da fraveket og restverdien nedskrevet til kr 0. Gjenværende balanseført verdi gjelder 
konkret programvare mv. Utover egne driftsmidler er det leaset 5 biler og noe kontorutstyr i året.
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Noter 
Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet for forventet tap på fordringer. Det er bokført kon-
statert tap på kundefordringer med kr 172 512 i året.

Note 5 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm

Kundefordringer fra regnskapssystemet inkluderer fakturerte provisjoner med kr 2 105 913 pr 31.12.18
og kr 2 616 946 pr 31.12.17.

Avsatt kostnad ad avtale om pensjonsutbetalinger over 4 år til en tidligere ansatt utgjorde pr 31.12.17 kr 
27 500. Denne posten utgjorde den totale langsiktige gjelden pr 31.12.17.

Revisor
Revisjonshonorar for året utgjør kr 191 000 (eksklusiv merverdiavgift).

 2018 2017
Påløpte provisjoner mv  8 756 798  6 893 235
Kundefordringer fra regnskapssystem  2 442 972  3 501 621
Kundefordringer fra Medlemsregister  882 679  2 014 420
Avsatt til dekning av usikre fordringer  500 000  500 000
Netto oppførte kundefordringer  11 582 448  1 909 276

Lønnskostnader mm. 2018 2017
Lønninger mv 24 598 721 23 252 288
Arbeidsgiveravgift 4 060 680 3 685 524
Pensjonskostnader 2 319 706 2 242 931
Andre ytelser 1 345 979 1 371 021
Lønnskostnader 32 325 087 30 551 765
Antall årsverk 28 28
Godtgjørelser (i kroner) Adm direktør Styret
Lønn 1 749 237 
Annen godtgjørelse 224 116
Møtegodtgjørelse  807 709
Styrehonorar  1 207 100
Sum 1 973 353 2 014 809

Ordinær revisjon  135 000

Andre tjenester  56 000

Sum  191 000

Obligatorisk tjenestepensjon
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har 
etablert slik ordning.
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Noter 

 2018 2017
Skattetrekk 1 524 877 1 449 962
Depostitum leiekontrakter 1 008 495 1 002 979
Sum bundne midler 31.12. 2 533 372 2 452 941

Note 6 - Bundne midler

Note 7- Langsiktig gjeld/pantstillelser

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Forbundet har ikke slik gjeld.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant mv:
Gjeld til kredittinstitusjoner sikret med pant utgjør pr 31.12.18 kr 0. Innvilget kassakreditt pr 31.12.18 er 
ikke benyttet.

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Som sikkerhet for gjeld er det tinglyst pant i fordringer, bokført verdi pr 31.12.18 utgjør kr 12 932 799.
Det er videre stilt garanti med kr 86 000 overfor huseier i forbindelse med ett av leieforholdene til  
fylkesavdelingene.

Note nr 8 - Investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter

 Selskapets Antall Anskaffelses- Bokført verdi Avkastning
aksjekapital eierandel kost 31.12.2018. 2018

NLF-SENTERET AS 1 700 000 100 % 1 700 000 1 700 000 0
Andre aksjer   1 000 1 000 0
Storebrand ASA ordinære  975 aksjer 67 874 59 514 2 438
Sum    1 760 514 2 438

Lån til NLF-SENTERET AS utgjør pr 31.12.18 kr 876 642, det er ikke beregnet renter. I henhold til tidligere
vedtak i begge foretak sine styrer er lånet økt til kr 1 750 000 i 2019 og NLF-SENTERET AS’ eksterne låne-
gjeld er innfridd. Selvskyldnerkausjonen på inntil kr 2 000 000 som NLF tidligere har stilt som sikker-
het for det eksterne lånet vil bli slettet i 2019. Lånet er pr 31.12.18 presentert som langsiktig fordring, pr 
31.12.17 var det presentert som kortsiktig.

Årsregnskap for NLF-SENTERET AS er ikke avlagt for 2018. Selskapet hadde en bokført egenkapital på  
kr 900 610 pr 31.12.17 og et underskudd på kr 68 318 for 2017.

Aksjene i Storebrand ASA ordinære er bokført til verdi 31.12.17, dette er sist kjente verdi.
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Noter 
Note nr 9 - Andre avsetninger/periodiseringer
Det er avsatt kostnad på kr 3 256 638 i andel provisjon til fylkeslagene vedrørende inntekter i 2018.
Provisjonsinntektene er periodisert til perioden de er opptjent.
Sign-on-fee ad provisjonsavtale med Statoil er fordelt over avtaleperioden på 5 år.

I samarbeid med Norges Varemesse arrangeres transportmesse normalt hvert 3. år, messen er arrangert 
i 2016. Inntektene fordeles over hvert av de tre årene i perioden mellom messene.

Opplysnings- og utviklingsmidler som er tildelt, men ikke benyttet pr 31.12. balanseføres som gjeld. For-
skutterte kostnader til formålet balanseføres og avregnes mot tilskudd som utbetales året etter. Mottatt 
ikke benyttet tilskudd til prosjektet Venner på veien er bokført som gjeld og utgjør kr 230 741 pr 31.12.18.

Driftsinntekter 2018 2017
Kontingenter 23 995 666 23 201 025
Fylkenes andel drift regionkontorer 3 322 592 3 165 400
Ekstern prosjektstøtte 1 931 734 686 514
NLF Arbeidsgiver 2 687 215 2 511 905
Salgsinntekter egne aktiviteter inkl annonsesalg 7 923 364 7 332 680
Provisjonsinntekter 27 009 702 26 075 523
Sum driftsinntekter 66 870 273 62 973 047

Annen driftskostnad 2018 2017
Husleie, parkering, fellesutgifter 3 537 181 3 712 850
IT og øvrige driftskostnader 3 280 994 3 142 603
Andre kontorkostnader 2 131 448 2 136 964
Revisjon, regnskap og ekstern bistand 1 514 243 1 444 607
Internasjonalt arbeid 803 072 998 880
Reisekostnader 4 220 075 3 517 680
Arrangementer og omdømmebygging 5 232 606 3 978 325
Overføring til fylker 3 256 638 3 353 027
Tap på fordringer mv 226 975 125 937
Sum annen driftskostnad 24 203 232 22 410 873

Note 10 - Spesifikasjon av inntekter

Note 11 - Spesifikasjon av annen driftskostnad 
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Årsberetning 2018
Formålet til Norges Lastebileier-Forbund er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunns-
messig ansvarlig og  miljømessig bærekraftig måte, samtidig som utøvernes økonomiske, faglige og  
sosiale interesser ivaretas.  Forbundet har ikke erverv til formål.

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Totalt sykefravær for 2018 utgjorde 1,66 prosent.  Det ble ikke 
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Ved ansettelser legges det vekt på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved 
årets slutt var fordelingen blant de ansatte 5 kvinner og 23 menn.

Virksomhetens arbeid medfører ikke forurensning eller utslipp som er skadelig for det ytre miljø.
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