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2016 – Like konkurransevilkår
Da jeg ble valgt til forbundsleder under landsmøtet i Alta
i fjor, sa jeg at kampen mot
ulovlig kabotasje var min
viktigste sak. Det er det ennå.
Kabotasje er en sak som vekker sterkt
engasjement i NLF, og noen vil kanskje
mene at vi ikke har arbeidet fort nok.
At vi ikke har ropt høyt nok. At vi ikke
har vært harde nok i klypa i møte med
myndighetene. Det er riktig å være
utålmodige og sultne på resultater.
Men det er også viktig å erkjenne at for
å oppnå best mulig resultat må vi gå
grundig til verks.
I året som gikk arbeidet vi med en
rekke ting som på sikt vil påvirke i riktig
retning når det kommer til kabotasjeproblematikken.
Vi må selv innhente fakta og kartlegge
problemet. Vi har ingen tro på at omfanget av den ulovlige kabotasjen er så
liten som deler av myndighetene sier.
Den ferske konjunkturundersøkelsen viser at hele 43% av NLF-medlemmer som driver langtransport, både
innen- og utenlands, mener de har
tapt oppdrag som følge av kabotasje,
mot «bare» 29% ett år tidligere.
Beregninger vi har gjort på bakgrunn
av tall fra SSB og Tollvesenet forteller
at ledig lastekapasitet tilsvarende over
500 tomme lastebiler passerer grensen
hver dag! Vi mener dette er et tydelig
tegn på at stadig flere trailere kjører
inn til Norge med symbolsk last for å få
tilgang til vårt innenlandsmarked. Når
myndighetene samtidig rapporter at
97% av utenlandske vogntog betaler
bompenger faller ikke vi til ro med det.
Vi graver og undersøker på egen hånd.
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Det viktigste grepet vi kan ta for å
hindre utbredelsen av piratvirksomhet
i form av ulovlig kabotasje er å fjerne
etterspørselen. Grunnlaget for useriøse
transportører oppstår ikke i et vakuum.
Mange av utfordringene bransjen
sliter med har oppstått som følge av
at transportkjøper først og fremst bryr
seg om pris. Vi har derfor deltatt aktivt
i arbeidet med å utvikle verktøy som
gjør det lettere for transportkjøpere å

ta de riktige valgene på flere fronter.
Både i trepartssamarbeidet og i
samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner har vi lagt ned store
ressurser i å få på plass en sjekkliste
transportkjøpere kan bruke for å sikre
at tjenestene de kjøper gjennomføres
på et forsvarlig vis.
Som det kommer fram av årsberetningen har også flere møter mellom
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ønske om å bidra til at de skal få en
bedre hverdag. Da må de ikke være
redde for å snakke med oss.
Jeg vil avslutte med å gi en stor takk
til alle ansatte og tillitsvalgte i hele l
andet for god innsats i året som har
vært. Med slike folk med på laget er
jeg ikke et sekund i tvil om at NLF vil
gjøre seg gjeldende som den største
forkjemperen for norske lastebileieres
vilkår også i året som kommer.

Tore Velten
Forbundsleder

representanter fra NLF og de ulike partienes transportfraksjoner på Stortinget
funnet sted. Ikke et eneste av disse
møtene har blitt avsluttet før vi har
vært sikre på at politikerne har skjønt
hvilken trussel den ulovlige kabotasjen
utgjør for seriøse transportbedrifter.
Samtidig kan vi aldri tillate oss å
glemme de uverdige forholdene
mange av de utenlandske sjåførene

lever under. Vi må ikke ende opp
med å ta ut vår frustrasjon på de som
er piratvirksomhetens største ofre. En
av utfordringene når vi jobber med
ulovlig kabotasje er at vi mangler
håndfaste bevis på påstandene våre.
Det er ofte vanskelig å få de utenlandske sjåførene i tale om lønns- og
arbeidsvilkår, om hvilke ruter de kjører
og lignende. Vi må være tydelige på at
vi gjør denne jobben også ut fra et

Vi har ingen tro på
at omfanget av den
ulovlige kabotasjen er
så liten som deler av
myndighetene sier.
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Landskapet forandrer seg
Det har aldri vært mer spennende og ikke minst utfordrende
å arbeide med transportrelaterte spørsmål som i 2016. Året var
et godt eksempel på hvor fort et landskap kan forandre seg
– både i bokstavelig og politisk forstand.
Vi gikk inn i 2016 med et mål om å
kartlegge alle tilgjengelige muligheter
for utslippskutt i transportsektoren.
I ryggen hadde vi regjeringen, som
tilrettela for konkurransedyktige priser
på avansert biodiesel, i tillegg til flere
store miljøorganisasjoner. I løpet av
året så vi imidlertid at både det faglige
og politiske klimaet endret seg drastisk, og i dag er næringens forhold til
biodrivstoff et helt annet enn for bare
tolv måneder siden. Vi ser at mye av
situasjonen er skapt av politikk og svak
ressurstilgang, og ikke nødvendigvis
reelle miljøargumenter tuftet på etterprøvbar forskning.
I en tid der det politiske landskapet kan
endre seg drastisk på kort tid, er det
viktig at organisasjonen er omstillingsdyktig og holder seg jevnlig oppdatert
ved aktuelle problemstillinger. Her tør
jeg påstå at NLF er i særstilling blant
norske nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner: Vi er der det skjer når
det skjer. Vi stiller opp i debatter og
setter dagsorden lokalt og nasjonalt. Vi
påvirker politiske avgjørelser gjennom
høringer og møter, avdekker nye
problemstillinger gjennom gravende
journalistikk og har alltid en åpen kanal
til hvert enkelt medlem.
Samtidig ser vi at landskapet er i
endring også i bokstavelig forstand.
Flere viktige traseer ble åpnet i løpet
av fjoråret, deriblant nye E6 gjennom
Gudbrandsdalen. Her har NLF vært med
fra starten og sikret at vegtransportnæringens behov har blitt hørt og møtt.
4

Dette gjelder også i påvirkningsarbeidet
mot den nye NTP-en, som fargela mye
av det politiske arbeidet i 2016. Vi kan
nok ikke ta æren for alle nye vegprosjekter som kommer på plass de neste
årene, men vi kan trygt si at mange ikke
ville ha blitt prioritert i den kommende
NTP-perioden hvis det ikke var for NLFs
utrettelige lobbyvirksomhet.
På landsmøtet i Alta ble det vedtatt seks
mål som fungerer som en rettesnor for
kjernevirksomheten i NLF. Det første
målets åpningsord er kanskje de aller
viktigste: «Levere resultater» Det være
seg i spørsmål om konkurransevilkår,
omdømme, bransjerekruttering, miljøbevissthet, deling av bransjekunnskap
eller å bistå medlemmer. Aldri før har
vi fått til dette på en bedre måte enn i
2016. Vi løfter frem aktuelle problemstillinger og synliggjør disse for hele Norge.
Det dukker opp nye saker hver eneste
dag, enten som en juridisk tvist hos
NLF-advokatene, et teknisk spørsmål
til en av våre kunnskapsrike rådgivere,
eller en politisk sak enten på lokalt eller
nasjonalt nivå som påvirker det enkelte
NLF-medlem. Det er fristende å si at
det ikke finnes en sak som er for liten.
Stadig oftere ser vi at tilsynelatende små
problemstillinger gis nasjonal oppmerksomhet og skaper høyt engasjement
både i transportnæringen og i samfunnet forøvrig. Og jo mer oppmerksomhet vi får, jo flere forstår utfordringene
våre. Og la det være sagt med en gang:
Vi har nok av utfordringer å gi oss i kast
med. Landsmøtet har staket ut en
tydelig kurs - vi skal komme den

ulovlige, organiserte kabotasjen til livs.
Dette er et grep som går rett i kjernen
på NLFs viktigste kampsaker som trafikksikkerhet, sosiale forhold, lønns- og
arbeidsvilkår, kompetanse og miljø.
I lys av alle problemstillingene næringen står overfor blir det mer og mer
tydelig hvor sentral NLFs rolle faktisk
er. Myndighetene og kontrollorganene
som skal sørge for at vegtransporten
blir utført på en rettferdig, samfunnsbevisst og bærekraftig måte har sine
klare svakheter. Disse er det ytterst viktig at vi identifiserer og påpeker, både
politisk og gjennom media. I 2016 la vi
grunnarbeidet for en helhetlig og sterk
offensiv mot det NLF identifiserer som
store hull i systemet. Disse skal frem i
lyset når valget i 2017 nærmer seg. Vi
skal vise igjen og igjen at når maurene
trekker i samme retning kan en liten
tue velte store lass. Det er nemlig en
ting NLF-erne kan bedre enn noen
andre, noe som renner i blodet vårt og
som er selve drivkraften bak alt vi gjør:
Vi setter ting i bevegelse.
Jeg vil med dette takke alle ansatte,
tillitsvalgte og samarbeidspartnere
for et godt samarbeid i 2016.

Geir A. Mo
Administrerende direktør
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01 NLF-året i bilder

Sommersola skinte over varemessa på Lillestrøm hele helgen og publikum var like aktive på det smekkfulle uteområdet som inne i messehallene.

Foran en fullsatt konferansesal erklærte samferdselsministeren Transport 2016 for åpnet 9. juni.

6

NLFs stand på messen var like innholdsrik som den var stor.
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TRANSPORT 2016

Her demonstrerer Inge Børli KMV-systemet for
en lydhør transportør.

Her presenterer Nikolai Astrup (H) sitt innlegg
i debatten. I bakgrunnen lytter SVs Heikki
Holmås og APs Karianne O. Tung.

En kald øl i mildt junivær er ikke å forakte. Mange returnerte og tilbrakte flere dager på Transport 2016.

Her jobbes det med å få alle detaljer på plass før åpningen.

Ketil Solvik-Olsen tok seg god tid til å studere innholdet på messen og snakke med utstillere.

7
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01 NLF-året i bilder

HVO-TESTEN

HVO-testen fikk oppmerksomhet i både riksdekkende og lokal media. De fire lastebilene fjernet over 250 tonn CO2 ved å bruke syntetisk biodiesel og
demonstrerte at det fungerer vel så bra som fossil diesel. Testsjåførene fra venstre: Torbjørn Hansen i Scania, Ole Birger Skrebergene i Volvo, Odd Inge
Hovin i MAN og Andres Sørum i Mercedes-Benz.

s

s

De foreløpige testresultatene ble presentert
under Transport 2016 på Norges Varemesse.
Forbundsleder Tore Velten og administrerende
direktør Geir A. Mo sanket samtidig tilbakemeldinger fra sjåførene.

Gjennom tett oppfølging av
sjåførene lærte NLF mye om hvordan
drivstoffet påvirker kjøreegenskapene. Anders Sørum mente hans
Mercedes-Benz fikk merkbart høyere
effekt og ble lettere å kjøre i bakker.

8

NLF logget forbruks- og utslippsparametere
gjennom lastebilenes flåtestyring og kunne
på den måten dokumentere CO2-regnskapet
fortløpende.
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01 NLF-året i bilder

ARENDALSUKA

NLFs stand var sentralt plassert rett ved den største politiske gaten og hovedscenen foran Trefoldighetskirken.

I tillegg til generell synlighet og tilstedeværelse
var NLF svært aktive i møter med sentrale politikere. Her med Ketil Solvik-Olsen i forkant av
medlemsmøtet, hvor statsråden også deltok.

Forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo demonstrerte på svært synlig
vis forskjellen mellom eldre lastebiler og nye Euro VI-lastebiler når det kommer til utslipp.

Simulatoren var en stor slager blant de yngre
og sikret god tilstrømming til NLF-standen.

9
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01 NLF-året i bilder

LANDSMØTET I ALTA

Tore Velten holdt sin første tale som forbundsleder til NLF-forsamlingen under landsmøtet i Alta i juni.

NLF-erne stimet sammen til Finnmark og Scandic Alta, hvor kursen for den kommende perioden
ble staket ut.

10

Etter lange dager med politiske prosesser og foredrag var ba
drikke og kulturelle innslag på scenen.

anketten et kjærkomment høydepunkt, med god mat og
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01 NLF-året i bilder

LANDSMØTET I ALTA

Vedtektsendringer sto på agendaen under landsmøtet. Prosessen foregikk på ryddig vis og alle
som ønsket å få et ord med i laget ble hørt.

Geir A. Mo taler til forsamlingen.

Her overrekkes NLFs fortjenestemedalje til
avtroppende forbundsleder Per Madsen.

11
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01 NLF-året i bilder

«VENNER PÅ VEIEN»

Isak Eide Berrefjord (9) synes det er stas å sitte i lastebil. Å få en samferdselsminister som assistent,
er også en bonus.

Alle - også Solvik-Olsen - fikk hoppe opp bak rattet og se de

NLF-året ble avsluttet med en braksuksess: Venner på veien-videoen «Stopp, se og vink» gikk som
en farsott i sosiale medier og ble sett av over 1 million på Facebook før nyttår.

I undervisningen tar NLFs frivillige teorien ut i praksis
– også i klasserommet.

12
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01 NLF-året i bilder

«VENNER PÅ VEIEN»

I tillegg til Jennys innsats i videoen bidro
erfarne Tommy Rustad som sjåfør. Han fikk
frem budskapet på en tydelig og lettfattelig
måte og styrket innholdet betraktelig.

e store blindsonene med egne øyne.

Samferdselsministeren var til stede da NLF avholdt Venner på veien-opplæring for tredje
klassetrinn på Hoffsvangen skole på Toten.

Stjernen i «Stopp, se og vink»heter Jenny
Larsen og er 10 år gammel. Hun mottok
heder, ære og en liten premie under
Transportkonferansen i januar for sitt bidrag.

13

ÅRSBERETNING 2016 | NORGES LASTEBILEIER-FORBUND

01 NLF-året i bilder

NLFs årlige Transportkonferanse ble arrangert for
siste gang om bord Color Lines båt til Kiel i 2016 fra 2017 blir arrangementet holdt på land.

Det ble arrangert jevnlige sjåførkvelder over hele Norge hvor både medlemmer og i
kke-medlemmer var velkommen. Her holder Tore Velten innlegg i Haugesund.

Tove og Johan Espeseth har gjort en formidabel innsats som kollegahjelpere. Nå er tiden inne
for å sende stafettpinnen videre. Her hedres paret av NLF-direktør Geir A. Mo og leder for
Kollegahjelpen Guttorm Tysnes under Kollegahjelp-seminaret i september.
NLF var navet i samarbeidet som førte til
spredning av 100 000 viltbånd til sjåfører i
hele Norge, for merking av fluktsted ved
viltpåkjørsler. Her presentert av prosjektleder
i Vilt og trafikk Knut Erik Jetlund.

s

Tarifforhandlingene skapte mye hodebry
og sene nattetimer for NLFs administrasjon.
Her overrekkes kravene mellom partene, med
Geir A. Mo og Olav G. Hermansen fra NLF på
den ene siden av bordet og Svein Furøy fra
YTF på den andre.

14
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01 NLF-året i bilder

I juli og august ble det kjørt en føljetong på lastebil.no og i sosiale medier kalt «På sommerveien med NLF» . Her ble sjåførene løftet frem og gitt en stemme.

15
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02 Lastebilnæringen

Bransjen klarer
seg rimelig bra tross
stadig sterkere
konkurranse.

16
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Konjunkturundersøkelsen 2016/2017
NLFs konjunkturundersøkelse for
2016/2017 er den niende i rekken. Det
kom besvarelser fra 777 bedrifter, som
er noe lavere enn året før, men gir en
tilfredsstillende svarandel på 29 pst.
Konjunkturundersøkelsen viser både
status i næringen, hvordan den er
sammensatt og hvilke utfordringer og
forventninger bedriftene møter. Den
gir også et bilde av den økonomiske
utviklingen i næringen over tid. For
mer informasjon om undersøkelsen
henvises det til egen trykksak – NLFs
konjunkturundersøkelse 2016/2017.
Det er ikke de store endringen å
spore fra ett år til et annet i undersøkelsen. Overordnet viser undersøkelsen for 2016/2017 at bransjen klarer
seg rimelig bra tross stadig sterkere
konkurranse fra både kjente og nye
aktører, og at det er en tro på fremtiden hos mange. Mest av alt viser også

årets undersøkelse at mye er ved det
gamle i næringen.

Kostnadsutviklingen
Figur 1 viser kostnadsindeksen fra
oktober 2015 til desember 2016. I 2014
var det en synkende trend gjennom
hele året. I 2015 fortsatte trenden,
men ikke så entydig og sterkt som
året før. For første gang på mange
år har enkeltmåneder hatt negativ
utvikling. I 2016 var det en nedgang
i 12-måneders kostnadsutvikling
hver måned frem til august 2016. Fra
august øker kostnadene igjen, og
ved utgangen av 2016 er årsveksten
på 2,3 pst. Kostnadsindeksen for
lastebiltransport har vært lavere enn
Konsumprisindeksen (KPI) i hele
2016.
Lastebilnæringen opplevde i 2014
og 2015 en betydelig reduksjon i

den totale kostnadsveksten, og dette
fortsatte i begynnelsen av 2016. Mye
av årsaken til redusert kostnadsvekst
skyldes nedgang i drivstoffkostnadene.
Fra sommeren 2016 begynt kostnadsveksten å ta seg opp igjen, og på
slutten av året var den oppe i en vekst
på 2,3 pst. over de siste 12 månedene.
Den generelle prisveksten i samfunnet
(KPI) var på 3,5 pst. på slutten av 2016.

FIGUR 1 Totalkostnaden for lastebiltransport. %-endring fra samme måned året før. Oktober 2015 – desember 2016
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02 Lastebilnæringen

Omsetning
De gjennomsnittlige driftsinntekter i
bedriftene som svarte, gikk noe ned

(3 pst.) i 2015 sammenlignet med 2014.
Andelen småbedrifter (mindre enn

10 mill kr i omsetning) er stabilt høy
på 68 pst.

FIGUR 2 Driftsinntekter 2013-2015
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Driftsresultat
driftsresultat (3,1 – 5,0 pst.). Dette tyder
på en noe forverret lønnsomhet blant
bedriftene med lavt driftsresultat.
Bransjen ser ut til å utvikle seg ulikt.
Det er en svak tendens til at de med

Driftsresultatet (før skatt og finansielle
poster) for 2014 og 2015 viser en økning i andelen med lavt positivt driftsresultat (0 – 3,0 pst.), på bekostning
av andelen med mindre lavt positivt

driftsresultat mellom 5,1 og 10 pst. forbedrer seg litt. Det er bekymringsfullt
at 10 pst. av bedriftene har negativt
driftsresultat.

FIGUR 3 Driftsresultat 2013-2015
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02 Lastebilnæringen

Egenkapitalandel
Undersøkelsen viser at andelen av bedrifter med egenkapitalandel (av sum
gjeld og egenkapital) under 10 pst. er
på 30 pst. ved utgangen av 2015, som
er lik 2014.

Bedriftene rapporterer en relativt
stabil fordeling av egenkapitalandelene.
Det er en svak økning i andelen bedrifter som har egenkapitalandel over 26
pst., fra 43 pst. i 2014 til 45 pst. i 2015.

Tilsvarende synker andelen bedrifter
som har egenkapitalandel mellom 6 og
20 pst., og de med negativ egenkapitalandel, mens andelen med 0 – 5 pst.
egenkapitalandel øker fra 10 til 14 pst.

FIGUR 4 Egenkapitalandel 2013-2015
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Konkursåpninger
Antall konkursåpninger er også et
«barometer» på næringens levedyktighet. Tall fra SSB over åpnede konkurser
for godstransport på vei for perioden

2009 til 2016 viser at antallet konkurser
fortsatt synker, fra 233 i 2009 (finanskrisen) til 148 i 2016, som er en reduksjon på 36 pst. Godstransport på vei

sin andel av konkursåpninger i alle
næringer er også synkende, fra 4,6 pst.
i 2009 til 3,3 pst. i 2016.

FIGUR 5 Konkursåpninger 2009-2016
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Klima og miljø
Siden EU første gang innførte krav til
utslipp fra tunge kjøretøy i 1993 (Euro I)
og til i dag (Euro VI fra 1.1.2014) har
det skjedd en dramatisk skjerping i
kravene til de lokale utslippene fra
forbrenningsmotorer. Kravene omhandler maksimale utslipp av NOx, PM,
HC og CO. Disse strenge kravene har
lastebil- og motorprodusentene i hele
perioden tilpasset seg og de faktiske
utslippene har til dels vært betydelig
lavere enn kravene skulle tilsi. Dette er
senest bekreftet i undersøkelser TØI
har foretatt ved VTT i Finland.
NLFs årlige undersøkelse blant
medlemmene om hvilke Euro-motorer
som er i lastebilene ble foretatt høsten

2016. Det kom svar fra 665 bedrifter,
som gir en svarandel på 25 pst.
Undersøkelsen viser at om lag
3 år etter kravet om
Euro VI kom, har 40
pst. av bilparken
til medlemmene
Euro VI-motor,
og disse står for 48
pst. av kjørte km. En
framskrivning av andelene basert på historisk
utvikling, viser at i 2020 vil
om lag 80 pst. av bilparken
ha Euro VI-motor, og disse vil
stå for om lag 90 pst. av antall
kjørte km.
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FIGUR 6 Andel av bilpark og km pr. Euro-klasse

Lastebilens miljørolle
Det er viktig for NLF å få fram budskapet om lastebilens utvikling med
hensyn til miljøpåvirkning til politikere,
byråkrater, media og samfunnet for
øvrig. Det viser seg at kunnskapen om
lastebilens miljøpåvirkning er preget
av gamle fakta og holdninger. NLF har
derfor utgitt et eget Temahefte Miljø,
inkludert en liten brosjyre med kortversjonen. Budskapet om hva som har
skjedd med lastebilens miljøpåvirkning
spres i enhver anledning og stort sett
i alle eksterne presentasjoner. Dette er
gode argumenter til fordel for lastebilens rolle i samfunnet, for eksempel
når det diskuteres ulike reguleringer av
trafikken for å minske lokal forurensing.
Hensikten med temaheftet og presentasjonene er å fortelle hvilken rolle
lastebilen har og vil ha fremover, hva
NLF står for og jobber mot samt fakta
knyttet til den dramatiske utviklingen
det har vært innen motorteknologi de
siste årene. Det er også viktig å få fram
22

at NLFs medlemmer tar miljøansvar
gjennom å skifte over til moderne renseteknologi raskt, og betydelig raskere
enn bilparken for øvrig.
Det er stadig økt oppmerksomhet
rundt klima- og miljøspørsmål generelt,
og spesielt hvilken rolle nyttetransporten har. Det virker som at budskapet
om lastebilens rolle og miljøpåvirkning
er i ferd med å bli bedre forstått blant
politikere, myndigheter, media og samfunnet for øvrig. Det har i løpet av året
blitt jobbet med en bevisstgjøring av
lastebilens rolle i et moderne, klima- og
miljøvennlig samfunn, og i hvilken grad
det er realistisk med overføring av gods
fra vei til sjø og bane, jf. konklusjonene i
NTP Godsanalysen som sier «at 5-7 millioner tonn kan overføres fra vegtransport til tog eller skip, dersom sterke
tiltak settes i verk». Dette er et svært
lite potensiale sammenlignet med det
totale godsvolumet på vei, og veksttakten fremover. Til tross for at konklusjonen i NTP Godsanalysen er et riktig

steg på vei mot en realitetsorientering,
og gir et godt grunnlag for å diskutere
framtidige rammebetingelser og rolle
for nyttetransporten, gis diskusjonen
om overføring av gods fra vei til sjø
og bane stor plass i den offentlige og
politiske debatten.

Redusert klimapåvirkning
NLF har fokusert mest på miljøspørsmålene. Med Euro VI-kravene er
miljøproblemene knyttet til nyttetransport med lastebil stort sett løst, også
for trafikk i storbyene. Euro-kravene
har ikke grenser for CO2-utslipp, men
lastebilene har i de siste 30-40 årene
hatt en reduksjon i forbruk på om lag
40 pst. (pr. km), samtidig som nyttelasten har økt. Det betyr at drivstofforbruk og CO2-utslipp målt pr tonnkm
er betydelig redusert. Lastebilprodusentene antyder ytterligere 10 pst.
reduksjon de neste 4-5 årene som
følge av flere førerstøttesystem og mer
utbredt bruk av kjørecomputere osv.
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For å sikre spredning av fakta om
lastebilenes miljøegenskaper ble det i
løpet av 2016 arrangert flere seminarer
med dette i fokus. I april ble temaet
behandlet i en heldagskonferanse,
med innlegg fra blant andre Zero,
Transportøkonomisk institutt, Statens
vegvesen, byrådet i Oslo, Scania og
Volvo med flere. Under Arendalsuka var ett av NLFs arrangementer
viet miljø og klima, og NLFs ledelse
hadde møte med samferdselsminister
Solvik-Olsen om temaet. Han understreket da viktigheten av at NLF holder
informasjonstrykket oppe, fordi det
fortsatt er mange som ikke kjenner til
lastebilenes miljøegenskaper. Det ble
også gjennomført flere lokale arrangementer rundt i landet som også har
hatt dette som tema.

Alternative drivstoff
Fra oktober 2015 ble CO2-avgiften
på biodiesel tatt bort, og dermed ble
2. generasjons biodiesel mer konkur-

et livsløpsperspektiv, sammenlignet
med fossil diesel. CO2-utslippet fra
eksosrøret er som for fossil diesel, men
besparelsen skyldes at det organiske
og vegetabilske råstoffet som benyt-

ransedyktig på pris sammenlignet med
fossil diesel. De fleste lastebilprodusentene godkjenner sine motorer for
dette drivstoffet, men varierer med
bilmerke og Euro-klasse. I 2016 bygde
det seg opp store forventninger til
bruk av 2. generasjons biodiesel. Gjennom samarbeidsavtalen med Statoil
fikk NLFs medlemmer bedre tilgang
til HVO100 på stadig flere stasjoner,
og stadig flere medlemmer benyttet
dette drivstoffet. Drivstoffet reduserer
CO2-utslippene netto med 65-85 pst.,
avhengig av produksjon og råstoff, i

Drivstoffbruk
og CO2-utslipp målt
per tonnkm er betydelig
redusert.

tes, ikke tilfører atmosfæren ny CO2.
Utfordringen knyttet til utstrakt bruk
av 2. generasjon biodiesel var i 2016
primært produksjonskapasiteten, og i
noen grad fyllestasjoner.
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PFAD ikke sporbart
12.1.2016 klassifiserte Miljødirektoratet
PFAD (Palm Fatty Acid Distillat) eller
palmeolje, som avfall/rest fra palmeoljeproduksjon. Dette medfører at
biodrivstoff produsert av PFAD kan
dobbel-telles i oppfyllelse av omsetningskravet, at arealkriteriene ikke
trenger å være oppfylt, at klimagassutslipp beregnes kun fra innsamlingspunktet, det vil si at utslipp fra dyrking
av palmetrær ikke er tatt hensyn til, at
krav til reduserte klimagassutslipp på
35 pst. per i dag (50 pst. fra 2017) må
være oppfylt og at sporbarheten må
være tilgjengelig tilbake til industriell
fremstilling der PFAD oppsto.

HVO-testen:
Den totale CO2besparelsen ble
beregnet til over
250 tonn.

Markedet fikk tilgang til betydelige
mengder HVO med PFAD, men siden
den telte dobbelt i omsetningspåbudet, ble dette priset høyt fra leverandør. Det var også noe tilgang til HVO
basert på PFAD priset konkurransedyktig sammenlignet med fossil diesel.
Prisforskjellene mellom disse kunne
være 2 til 4 kr/l, men pumpeprisen tok
utgangspunkt i å være konkurransedyktig sammenlignet med prisen på
fossil diesel.
PFAD klassifisert som avfall hadde
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kun krav om sporbarhet tilbake til der
avfallet oppstod, dvs. mølle. Siden
PFAD stort sett skilles ut fra palmeolje
(til matproduksjon), og matvareindustrien ikke er underlagt krav til sporbarhet, er det ikke mulig å spore PFAD til
plantasje. Dermed tilfredsstiller PFAD
ikke de norske kriteriene for bærekraft
og sporbarhet for biodrivstoff.
Senere omgjorde Miljødirektoratet,
med virkning fra 1.1.2017, klassifiseringen til å være biprodukt. Dette innebar ingen mulighet for å dobbel-telle
biodrivstoff produsert av PFAD, at
arealkriteriene må være oppfylt, at
klimagassutslipp beregnes inklusive
utslipp knyttet til dyrking, at krav til
reduserte klimagassutslipp på 35 pst.
per i dag (50 pst. fra 2017) må være
oppfylt og at sporbarheten må være
tilgjengelig tilbake til det geografiske
arealet der palmetrærne dyrkes.

Dyrere råvarer
Som biprodukt må PFAD spores til
plantasjen for at det skal telles som
klimanøytralt. Dessuten må de som
kjøper inn råstoffet dokumentere at
bruk av PFAD ikke medfører utvidelse
av dyrkningsområder for palmeolje.
Drivstoffselskapene forteller at slik
sporing er vanskelig å dokumentere.
Derfor er det langt mindre mengder
bioråstoff tilgjengelig for det norske
markedet og dermed øker prisen på
råstoffet. Andre land har ikke dette
sporingskravet og derfor selger produsentene biodieselen til andre land og
markeder enn Norge.
Markedet må skaffe HVO basert på
andre råvarer. Utover ren palmeolje
er det kun mulig å få tak i HVO basert
på brukt frityrolje (Used Cooking Oil,
UCO). Dette prises høyt fordi det finnes
i begrensede mengder og teller dobbelt i omsetningspåbudet. Det er ikke

mulig å få tak i UCO-basert HVO som
er priset konkurransedyktig med fossil
diesel, slik man klarte med PFAD.
Konsekvensen av omklassifiseringen
av PFAD fra avfall til biprodukt er høyere råvarepris og at markedet tilbys HVO
til en høyere pris i 2017 sammenlignet
med 2016.
Som del av budsjettforliket for 2017
ble det vedtatt å øke drivstoffavgiftene
for diesel med 44 øre/liter pluss mva.
I tillegg ble det vedtatt å øke omsetningspåbudet til 20 pst. i 2020, hvorav
8 pst. skal være avansert biodrivstoff.
Avgiftsregimet medfører at salgsleddet
må avgiftsbelegge alt solgt drivstoff,
som medfører at også HVO100 får økte
avgifter som følge av økt omsetningspåbud.

Ikke konkurransedyktig
Konsekvensen av omklassifisering og
omsetningspåbudets har medført
kraftig økning i utsalgsprisene på
HVO100. De bedriftene som i løpet av
året hadde begynt å ta HVO100 i bruk,
har i stor grad sluttet å bruke det på
grunn av de økte kostnadene.
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HVO-testen
Fra 1. mars til 31. desember ble det
gjennomført en omfattende praktisk
test av andregenerasjons avansert
biodiesel (HVO). Formålet var å finne
ut hvordan drivstoffet fungerer i
daglig bruk over lang tid under norske
forhold. Fire testbiler av fire forskjellige
fabrikat ble rekruttert fra medlemsbedrifter, samtlige med Euro VI-teknologi.
Fire testsjåfører ble brifet i forkant og
intervjuet underveis for innhente tilbakemeldinger om de praktiske sidene
ved drivstoffet i daglig bruk. Forbruksog utslippsparametere ble logget
gjennom flåtestyring og ga verdifull
informasjon om både forbrenningseffektivitet og forbruksnivå, samt utslipp
av CO2 og NOx. Totalt kjørte de fire

lastebilene 246 000 kilometer og
brukte 111 000 liter HVO100. Den
totale CO2-besparelsen ble beregnet til
over 250 tonn, uten at verken forbruk
eller NOx-nivåer ble påvirket i negativ
grad. Testen vakte stor oppmerksomhet i ekstern media og resultatene ble
gjengitt i både Aftenposten og TV2 i
tillegg til et høyt antall lokalaviser.

Ulykkesstatistikk
Statistikken for 2016 viser en oppgang
på 15 pst. av drepte i trafikken i forhold
til 2015. Det ble registrert 135 drepte i
trafikken totalt (kilde SSB). Dette er tall
fra februar 2017. Endelige tall foreligger
i mai/juni 2017.
Antall ulykker med vogntog der

personer har blitt drept eller skadd, har
hatt en oppgang på ca. 6 pst. i 2016
i forhold til 2015. Tallene på antall drepte med vogntog har gått ned med 1
person og var i 2015 16 personer og i
2016 15 personer.
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 På riktig side i kapittel 05.

FIGUR 7 Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker med vogntog innblandet
Ulykker i alt:
Personer skadd:
Personer drept:

2013
196
136
20

2014
150
174
17

2015
128
138
16

2016
136
167
15

Lastebil med påhengsvogn, lastebil med slepvogn og trekkbil med semitrailer. Tall fra Statistisk Sentralbyrå
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Landsmøtet i Alta sitt hovedoppdrag til forbundsstyret og
administrasjonen er å levere politiske resultater som skal
bidra til å sikre like konkurransevilkår for norsk transportnæring.
Gjennom politisk arbeid, faglig påvirkningsarbeid og internasjonalt arbeid skal vi i tillegg bidra til å bedre næringens
omdømme. I 2016 fikk vi gjennomslag i mange viktige
saker og la grunnlag for et styrket internasjonalt fokus på sosial
dumping og andre utfordringer som følger av et stadig mer
liberalisert transportmarked.

Transportpoliti
Etter fremleggelsen av Kabotasjeutvalgets rapport i 2014, ble det nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av
Statens vegvesen og med representanter fra de ulike tilsyns- og kontrolletatene. Arbeidsgruppen la frem sin rapport
6.10.2016. Den inneholder en rekke
forslag om bedret samarbeid mellom
Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten,
Skatteetaten og Statens vegvesen.
Samferdselsministeren fulgte opp med
å peke på at det er viktig å samarbeide
på tvers av etater for å sikre at kontrollog tilsynsarbeidet blir mer effektivt
og målrettet og av bedre kvalitet. At
informasjon kan deles mellom etatene
bidrar til at aktørene i transportbransjen kan konkurrere under like vilkår.
Rapporten foreslår blant annet utvidelse av sanksjonsmulighetene for de
enkelte etatene ved kontroll og tilsyn,
større grad av felles mobile kontroller
og patruljering hvor tilsynsetatene
samarbeider og et større samarbeid
om arbeidslivskriminalitetssaker. Rapporten ble oversendt fra Samferdselsdepartementet til de øvrige berørte
departementer som ble bedt å sette i
verk og utrede de foreslåtte tiltakene.
Dette innebærer at NLF gjennom rap26

porten har fått gehør for utfordringer som er påpekt i en årrekke.
NLFs forslag har vært å opprette et
Transportpoliti hvor hensikten har vært
å få til bedre samordning og kontroll.
NLF anerkjenner at godstransport
med varebil utgjør en voksende
utfordring. Derfor er det blant annet
etablert en egen faggruppe i forbundet som har som oppdrag å bidra
til å strukturere varebilnæringen og
etablere NLF som attraktiv næringsorganisasjon også for denne delen av
transportnæringen. Gruppen blir
også sentral etter hvert som EU og
nasjonale myndigheter fremmer
forslag til nytt regelverk.

Kabotasje –
kombinerte transporter
Samtidig som Kabotasjeutvalgets
rapport ga et bedre bilde av utfordringene og foreslo mange nasjonale
tiltak, tydeliggjorde den også viktigheten av å arbeide internasjonalt med
problemstillingene. Både i IRU og NLA
i Brussel har det vært gjort forberedende arbeid i påvente av EU-kommisjonens forventede nye utspill om
veispørsmål. Det er kommet indikasjo-

ner på at det kan bli foreslått endringer
i kabotasjereglene som i realiteten vil
betyr en ytterligere liberalisering. NLF
og våre samarbeidspartnere vil i tiden
fremover fokusere på arbeidet for å
hindre en slik utvikling.
For NLF og våre partnere i NLA
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Her sover
lastebilsjåførene i telt
langs E6 i påvente av
oppdrag. NLF arbeider
for å få økt oversikt
over omfanget.

utgjør direktivet for kombinerte
transporter en stor utfordring. Etter
vår oppfatning er konsekvensen av
direktivet at utenlandske aktører har
nok en mulighet til å konkurrere med
nasjonale aktører på hjemlandets
vilkår. Dette er ikke bærekraftig for

norsk og nordisk transport. NLA
fokuserer derfor på å få fjernet dette
direktivet. Som et ledd i dette arbeidet
ble det i oktober 2016 gjennomført et
møte med EU-kommisjonen. Kommisjonens ekspert på området hadde
stor forståelse for våre synspunkter og

hadde også god kjennskap til feltet,
men påpekte at organisasjoner som
har kombinerte transporter som sin
kjernevirksomhet argumenterer hardt
for å beholde direktivet.
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Sosiale forhold – minstelønn
En konsekvens av et internasjonalt
transportmarked med betydelige kostnadsforskjeller, er at det i stadig større
grad er øst-europeiske transportbedrifter som dominerer de internasjonale
langtransportene. For disse bedriftene
er lønns- og sosiale kostnader lave,
noe som gjør det lukrativt å kjøre
kabotasje – enten det er lovlig eller
ulovlig – i Norge. Det er imidlertid
avdekket at arbeidsforholdene ofte
er svært dårlige, og at mange av
sjåførene ikke har tilstrekkelig til livsopphold når de befinner seg i Norge.
Dette medfører arbeidsforhold som er
under enhver kritikk og bidrar også til
kriminalitet i form av tyveri av diesel,
bildeler, kjettinger, last med mer.
Etter tariffoppgjøret i 2016 er det
foreslått at allmenngjøringen skal
videreføres med en høyere minstelønn.
Tariffnemnda har når dette skrives
konkludert i saken. NLF har i høringssvaret konkludert med at fortsatt allmenngjøring av lønn kan støttes, men
har samtidig påpekt at det må ryddes
opp i en del uklarheter i forskriften
om omfanget av bestemmelsen, for
eksempel hvordan minstelønn skal
forstås, og at Arbeidstilsynets muligheter til å følge opp utlandsregistrerte
virksomheters etterlevelse av forskriften
er en kritisk suksessfaktor. På bakgrunn
av erfaringer som viser at bestemmel-

sen om allmenngjøring av diett er uklar
og har vist seg vanskelig å håndheve,
har NLF konkludert med at en videre
føring av denne bestemmelsen ikke kan
støttes, og at den derfor bør fjernes.

Tre-parts-samarbeidet
Tre-parts bransjeprogram for transport
(myndigheter, fag- og arbeidsgiverorganisasjoner), som ble igangsatt i 2014,
er ført videre i 2016. NLF deltar aktivt i
arbeidet. I løpet av 2016 er det avholdt
to workshops for arbeidsgivere og
ansattes representanter i norske småog mellomstore godstransportvirksomheter i henholdsvis Oslo og
Trondheim. Tema var helse, miljø og
sikkerhet i bransjen, og målsettingen
var å styrke kunnskapen om rettigheter og plikter, dele erfaringer og å
heve arbeidsmiljøstandarden i norske
transportvirksomheter. Alle tre parter
deltok med både ressurser og innlegg
på arrangementene. Totalt deltok cirka
60 personer på disse workshopene.
I løpet av 2016 er det brukt mye tid
på planlegging og gjennomføring av
en kommunikasjonskampanje overfor
utenlandske godssjåfører – både organiserte og uorganiserte – om forhold
i Norge. Det finnes særnorske regler
som de som kjører kabotasje eller
kombinert transport i Norge må være
klar over. I tillegg er det andre sær-

norske regelverk og forhold som det
er viktig at de er kjent med.
Kampanjen fikk navnet «Mamma
presenterer» og ble lansert 9. november av arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie. Kampanjen består
av en 4 minutter lang film, «A truck
driver’s mother», hvor polske Anna blir
med sin sønn Lukasz på en kjøretur
med vogntog i Norge. Filmen er lansert både på Facebook, Youtube og på
kampanjenettsiden www.mammapresenterer.no.
Temaene som inngår i kampanjen
er krav til minstelønn og diett, dekk og
kjetting, kjøre- og hviletid, bombrikke – i
tillegg til informasjon om hva man trenger av dokumentasjon i bilen og om
norske kjøreforhold. Film og nettside er
oversatt til engelsk, polsk, rumensk, tysk,
litauisk, bulgarsk, ungarsk, latvisk og
makedonsk, og promoteres i gjeldende
land. Kampanjen har fått svært god
mottagelse, og per uke 49 var filmen
sett over 3 millioner ganger. 15. desember var det et lengre innslag på NRK
Dagsrevyen om kampanjen.

Nasjonal Transportplan – Godsanalysen
Den viktigste høringen i 2016 var om
«Grunnlagsdokument til Nasjonal
Transportplan» (NTP). NLF gjennomførte fra mars til høringsfristen 1.7.2016
et grundig arbeid med å gjennomgå
planen og få fram de utfordringene
28

som organisasjonen ser. Etter en omfattende høringsrunde, med behandling i forbundsstyret og på landsmøtet,
med to uttalelser knyttet til veipolitikk
(finansiering og avgifter samt veibygging og organisering), ble NLF sine

synspunkter presentert til Samferdselsdepartementet i høringssvar datert
1.7.2016. Regionene og fylkene ga
også sine innspill til sine respektive
fylkeskommuner, for å få de lokale
prioriteringene fram.
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Høringssvaret fra NLF gjengis i sin helhet:
«NLF er svært opptatt av at det i
veipolitikken prioriteres å bygge ut
alle riksveier og viktige fylkesveier,
som Norges viktigste infrastruktur for
transport av varer og gods, til en likest
mulig god standard så raskt som mulig. Prioriteringene og utbyggingene av
infrastruktur må ivareta behovene som
kreves for å utføre en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig transport av varer
og gods på vei.
NLF er svært fornøyd med at det i
forbindelse med rulleringen av NTP for
2018-2029 er lagt betydelige ressurser
i å få en oversikt over godsstrømmene
og dens utfordringer og behov. NLF
mener konklusjonene som trekkes der,
blant annet at «Transport av gods må
bli sikrere, mer miljøvennlig og effektivt
for alle transportformer», at det er
«Liten konkurranse mellom transportformene» og at det vil bli «Sterk vekst
for alle transportformer – men sterkest
for lastebilen» er svært viktige og en
nødvendig realitetsorientering. Dette
må også vises i praktisk politikk og
prioriteringer i NTP 2018-2029.
Prognosene utarbeidet av NTP-sekretariatet i Godsanalysen viser at det vil
bli en betydelig vekst i etterspørselen
etter varetransport, og i særdeleshet
varetransport på vei. Godsanalysen viser også at det er svært begrensede potensialer for overføring av gods fra vei
til sjø og bane, og den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være liten eller
negativ for det meste av potensialet.
NLF er enig i at fortrinnene til jernbanen og sjøverts transport må utnyttes,
men det er viktig at hver transportform

forbedrer seg selv, og ikke baserer
seg på at andre transportformer skal
gjøres mindre konkurransedyktige.
Lastebiltransport er den mest fleksible
og effektive måten for å dekke det aller
meste av transportbehovet, spesielt
innenlands. Det må derfor satses sterkt
på infrastrukturutbygging og tilrettelegging for veitransporten.
Økonomiske rammer
NLF er opptatt av at myndighetene tar
inn over seg næringstransportens nytte
og rolle i et velfungerende moderne
samfunn, og legger til rette for effektiv,
trafikksikker og miljøvennlig transport
gjennom fremtidsrettet bygging og
organisering av veiene som ivaretar
behovet for god kvalitet og standard
på hele det offentlige veinettet og med
et tilpasset finansierings- og avgiftsregime.

Lastebiltransport
er den mest fleksible
og effektive måten for
å dekke det aller meste
av transportbehovet,
spesielt innenlands.

Det forventes en kraftig vekst i folketallet fram mot 2040 (fra 5,1 mill til
6,3 mill). Befolkningsutviklingen vil
ha direkte innvirkning på transportetterspørselen, både for persontransport og godstransport, og vil berøre
transportomfanget og transportmiddelfordelingen. Målsettingen om
at all persontransport skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange
er ideell, men vil ikke kunne gjelde for
godstransporten.

holdstiltak for å rette opp umiddelbare
og prekære svakheter i infrastrukturen,
samtidig som store deler av veinettet
fortsatt forfaller. Det er prisverdig at
regjeringen i de siste statsbudsjettene
har satset på å ta igjen noe av forfallet.
Behovet for satsing på nye prosjekter
er fortsatt stort. Dette skyldes dels at
også investeringer i nye veier har blitt
nedprioritert over svært lang tid. Derfor
har blant annet etableringen av Nye
veier AS tvunget seg fram. Det gjenstår
å se om selskapet lykkes i å få mer vei
ut av midlene, på en smartere og mer
effektiv måte.

Tilstanden på det norske fylkes- og riksveinettet er av svært varierende kvalitet, med økende forfall gjennom de
siste 10-årene. Økende forfall har ført
til at stadig mer av samferdselsmidlene må gå til utbedrings- og vedlike-

NLF mener utsiktene til fremtidig
befolkningsutvikling, fakta knyttet til
tilstanden på veinettet og behovet for
mange store og mindre store prosjekter fremtvinger at minimum høy
ramme må legges til grunn.
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Høringssvaret fra NLF gjengis i sin helhet:
Veibygging
NLF mener at nye veiprosjekter må
bygges på en framtidsrettet måte, med
stigninger, kurver, møtefrie veier, og
dimensjoneringer for øvrig som gir en
effektiv, trafikksikker og miljøvennlig
transport. Det er viktig at trasevalg og
dimensjoneringen av veiene ivaretar
behovet for effektiv fremkommelighet
for nyttetransporten, blant annet ved
å unngå rundkjøringer og at viktige
riks- og fylkesveier ikke legges innom
tettbebygde senter og byer.
Utbygging av veiene mellom ferjene
må prioriteres fremfor fjordkrysninger,
og fjordkrysninger bør prioriteres med
bruløsninger.
Veier uten gul midtstripe må oppgraderes med tilstrekkelig veibredde.
Veier som brukes som omkjøringsveier
må minimum tilfredsstille kravene til
gul midtstripe.
Det er svært viktig at prosjektene i NTP
2014-2023 blir videreført i NTP 20182029. NLF mener det er svært uheldig
at viktige forventede utbedringer av
transportkorridorene nå er utelatt,
uten begrunnelse.
NLF mener som nevnt innledningsvis
at det i veipolitikken må prioriteres å
bygge ut alle riksveier og viktige fylkesveier, som Norges viktigste infrastruktur for transport av varer og gods, til
en likest mulig god standard så raskt
som mulig.

Dette er en stor oppgave, og NLF
ønsker derfor å påpeke noen viktige
riksveiprosjekter som bør prioriteres:

• Rv35 Vikersund-Hønefoss

• R ing 4 rundt Oslo, basert på Rv22 og
forlengelse av Ringeriksprosjektet fra
Hønefoss mot Rv4/E6

• Rv94 Skaidi-Hammerfest

• E 6 2. etappe Ringebu-Otta, tunnelløp
nr 2 Øyer, forbi Rosten, Heggstadmoen/Torgård terminal-Sandmoen
kryss/E6, Åsen-Steinkjer, Grong-Nordland grense, Borkamo-Sørelva,
Ulvsvågskaret, Kvænangsfjellet,
Olderdalen-Langslett, Heia-Olsborg,
Nordkjosbotn-Hatteng, Tanadalen
• E 8 Skibotndalen, Ramfjord
• E 14 Stjørdal-svenskegrensen
• E 16 Slomarka-Herbergåsen,
Fagernes-Hande
• E 18 Retvet-Vinterbro
• E 39 Gartnerløkka-Kolsdalen,
Nulandsbakken, Rogfast/4-felt til
Haugesund, Smiene-Harestad,
Bokn-Aksdal, Aksdal-Våg, Våg-Heiane, ferjefri kyststamvei, Betna-Stormyra
• E 134 Strømsåstunnelen, Mjøndalen-Hokksund, Meheia (Saggrenda-Elgsjø), arm Odda-Bergen,
Vågsli-Røldal, Røldal-Seljestad
• E136 Romsdalen
• Rv3 Østerdalen, Lonåsen
• R v4 Akershus 4-felt, Lunner-Gjøvik,
utenom Gjøvik, Gjøvik-Mjøsbrua
(4-felt)
• Rv7 Svenkerud-Gol
• Rv9 «Gul stripe» til Hovden
• Rv19 Moss

• Rv41 Treungen-Vrådal
• Rv93 Kløfta
• Rv92 Gievdneguoikka-Karasjok
• Rv706 Sluppen bro m/veier
Organisering av veiene
- vedlikeholdsetterslep
Som del av forvaltningsreformen, ble
det meste av de såkalt øvrige riksveier
(riksveier som ikke var stamveier) overført fra staten til fylkeskommunene i
2010. Veiene ble overført i den stand
de var i på overleveringstidspunktet,
og fylkeskommunene fikk et beløp for
å kunne istandsette veiene. Beløpet var
altfor lite til å dekke de reelle opprustningsbehovene, og ettertiden har vist
at forfallet har økt. NTP 2018-2027
antyder et forfall og behov for oppgradering estimert til 50 – 85 milliarder kr.
Kun 50 % av fylkesveiene har tilfredsstillende dekkestandard, og 30 % har
fartsgrense 60 km/t eller lavere. En
rekke broer og tunneler har et betydelig vedlikeholdsbehov. Alvoret i den
dårlige standarden understrekes ved
at det er 50 % høyere risiko for å bli
drept eller hardt skadet på en fylkesvei
sammenlignet med en riksvei. Det
finnes et utall av flaskehalser i form av
lave underganger, bruer, vegdekke/
aksellast, kurvatur, veikryss/rundkjøringer og bratte stigninger. I tillegg viser
data fra 65 % av veinettet at 21 % har
veibredde under 5,5 m og 46 % under
6,5 m.

• Rv23 Linnes-E18
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Høringssvaret fra NLF gjengis i sin helhet:
Det må utarbeides en minstestandard
for riks- og fylkesveier, slik at brukerne
kan forvente at fremkommelighet og
sikkerhet ivaretas i hele landet. Denne
standarden må også ligge til grunn
for vedlikeholdet som utføres, både
for proaktiv utbedring av slitasje og
forhindre forfall, og for å utføre vintervedlikehold. Standarden vil bidra til å
synliggjøre avvik, og til at Vegtilsynet
kan utføre sin oppgave som tilsynsmyndighet mot Statens vegvesen på
en forutsigbar og faktabasert måte.
I forslag til NTP 2018-2029 skriver
etatene og Avinor at «det betydelige
forfallet på fylkesvegnettet (kostnader)
knyttet til kritisk infrastruktur er så
omfattende at etatene mener det bør
vurderes et eget program for fornyelse
av fylkesveger.»
Dette er NLF svært enig i og mener at
det må etableres et statlig eid selskap,
etter mønster av Nye veier AS, med ansvar for å ta igjen forfall og manglende
vedlikehold på både riks- og fylkesveiene, med mål om å etablere en felles,
god standard på hele dette veinettet.
Gul midtstripe er et minstekrav.
Statens vegvesen har også fått i
oppdrag å vurdere tilbakeføring av i alt
753 km med fylkesvei til staten igjen.
NLF mener at de fylkesveiene som ble
overført fra staten i 2010 må tilbakeføres i sin helhet til staten. Unntaksvis
kan enkelte strekninger vurderes å bli
igjen som fylkesvei. Veinettet som ved
avvikssituasjoner (ras, skred, oversvømmelser, ulykker, snøfall osv) fungerer
som omkjøringsveier for tungtranspor-
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ten, må ha tilfredsstillende høy standard på linje med dagens riksveinett.
Veieier må settes i stand til å ta sitt
ansvar. Det er uholdbart og uansvarlig
at det er så betydelig høy risiko for å
bli drept eller hardt skadet på fylkesveinettet. Dette er yrkessjåførenes
arbeidsplass og må få den oppmerksomhet som kreves. Blant mange tiltak
er skredsikring av riks- og fylkesveiene
viktig for å få en trygg og pålitelig
infrastruktur.
Veifinansiering
NLF mener det er statens oppgave å
bygge ut og vedlikeholde riksveiene
til god standard. Dette betyr at staten
i større grad må ta styringen med

planleggingen og prosjekteringen
gjennom statlig reguleringsplan, slik
at utbyggingen kan gjennomføres på
kortest mulig tid.
NLF mener at direkte offentlig finansiering av investeringer i riksveier i langt
større grad må bli bærebjelken. Bompengefinansiering må bli underordnet,
og andelen bompenger forventes å
gå ned. Det er også svært viktig at innbetalte bompenger ikke går til utbytte
eller annen intern kostnadsdekning
hos bompengeselskapene og deres
eiere.
NLF er prinsipielt imot bompengefinansiering, men kan unntaksvis, som
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Høringssvaret fra NLF gjengis i sin helhet:
bidrag til forsert utbygging av viktige
riks- og fylkesveier, akseptere en bompengeandel som ikke overstiger 50 %
på enkeltprosjekter. Når bompengeprosjektet er nedbetalt, skal bompengeinnkrevingen opphøre. Staten må ta
fullt ansvar for overskridelser.
Det er positivt at Nye veier AS er etablert, og det stilles store forventninger
til at selskapet får den uavhengige
rollen det er forespeilet. Det er viktig at
planlegging, utbygging, drift og vedlikehold med en langsiktig og forutsigbar finansiering, uavhengig av årlige
budsjetter og politiske hestehandler,
faktisk blir gjennomført.
NLF er fornøyd med at Nye veier AS har
fått tildelt sin oppstartsportefølje, og
allerede er godt i gang med planleggingen. Nå gjenstår det å bevise kraft i
utbygging, og senere drift.
NLF er ikke fornøyd med at også Nye
veier AS må basere seg på en stor
andel bompengeinnkreving, og mener
at fondsmidlene heller må økes slik at
fondet finansierer selskapet i sin helhet.
Avgiftsbelastning av
nyttetransporten
Godstransport på vei kan sammenlignes med kollektivtransport av
personer. Næringstransport er nyttetransport og nødvendighetstransport.
NTP Godsanalysen viser at det er
små konkurranseflater mellom ulike
transportmidler, at det er svært lite
gods som kan overføres fra bil til bane
og sjø, og at det forventes en betydelig
økning i behovet for lastebiltransport

i overskuelig framtid. Dette understreker lastebiltransportens rolle som
nødvendighetstransport i et velfungerende, moderne samfunn. Det finnes
rett og slett ikke relevante alternativer
til lastebiltransport for svært mange
transportoppdrag.
Nyttetransporten betaler i dag avgifter på drivstoff (veibruksavgift og
CO2-avgift), vektårsavgift og avgifter
ved passering i ulike bomanlegg.
Bompengeinnkrevingen synes å bli
en stadig viktigere finansieringskilde
både for utbygging av veier, men også
for kollektivtiltak og andre tiltak rettet
mot andre trafikantgrupper enn de
som betaler bompenger. Dette er for
så vidt akseptert, jf. ovenfor, så lenge
tiltakene direkte eller indirekte kommer
nyttetransporten til gode gjennom
bedre fremkommelighet.
I tillegg til direkte avgifter, blir nyttetransporten belastet en stor skjult kostnad ved kø- og fremkommelighetsproblemer. Det vil si at nyttetransporten
allerede har en form for «køprising».
Denne kostnaden kan til en viss grad
motvirkes av at nyttetransporten

tilpasser seg kjøring på tidspunkt som
ikke er så belastet, men blir begrenset
av at oppdragsgiver krever leveranser
til visse tider. Det er ikke et alternativ å
ta godset med på bussen eller toget.
NLF mener det er ulogisk å belaste nyttetransporten som lastebilnæringen
utfører med rushtidsavgift. Erfaring og
empiriske data (NTP Godsanalysen)
viser at andelen tungtransport inn
og ut av Oslo (eksempel) i rushtid er
forsvinnende liten i forhold til total
trafikkbelastning. Tall fra NTP-sekretariatet viser at for hver lastebil som
kjører i rushtiden i Oslo, kjører det over
50 personbiler. Dette viser at nyttetransporten allerede har tilpasset seg
og har sin rushtid i stor grad utenom
personbilenes rushtid. Rushtidsavgift
på nyttetransporten vil kun påføre
næringslivet og transportkjøperne
høyere kostnader, uten at det får
betydning for hverken klima, miljø eller
fremkommelighet. NLF krever derfor
lik og forutsigbar bompengesats over
døgnet for nyttetransporten.
NLF kan ikke akseptere, og savner en
god begrunnelse for, at bomtakste-
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Høringssvaret fra NLF gjengis i sin helhet:
ne for tungtransport fastsettes til
tre ganger taksten for personbiler.
Vare- og godstransport er nødvendig nyttetransport, på lik linje med
kollektiv persontransport, og burde
således unntas fra bompenger. Vareog godstransporten kan ikke benytte
andre «kollektive» transportmidler.
Avgiftstrykket på lastebilene fremstår
som en ren melking av næringslivets
transporter, som ikke har alternativer.
NLF kan akseptere, når det først skal
være bompenger, at det kan innføres
miljødifferensierte bompenger for
nyttetransporten i byområder. Dette
er logisk, og i tråd med at hensikten
til miljødifferensierte bompenger skal
være å få ned utslippene. NLF mener at
dagens Euro VI-teknologi er så god og
gir så små lokale utslipp av NOx og PM
at lastebiler med Euro VI-motorer bør
behandles på linje med el-biler.
NLF er opptatt av at bomavgiftene for
lastebiler må være forutsigbare over
tid, for å sikre inndekning av kostnadene gjennom gjeldende kontrakter med
transportkjøpere. Det kan være vanskelig å få dekket økning i bompengetakster midt i en kontraktsperiode,
også fra offentlige transportkjøpere.
Byområdene - bylogistikk
Bymiljøavtaler blir mer og mer brukt
som virkemiddel for å tilrettelegge for
en miljømessig og trafikal god trafikkavvikling for alle trafikanter i de store byene og byområdene. Finansieringen av
disse pakkene/avtalene er i stor grad
basert på innkreving av bompenger.
Bompengene brukes til investeringer
i nye anlegg for alle typer trafikanter,
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og til drift av kollektivtransport. NLF er
som nevnt prinsipielt mot bompengefinansiert veiutbygging. NLF aksepterer
likevel at bompenger i bymiljøavtalene
kan benyttes til andre formål enn
veibygging, under forutsetning av at
tiltakene kommer nyttetransporten til
gode. Dette kan mest typisk gjøres ved
at veikapasitet frigjøres ved å styrke
kollektivtransport, eller ved at nyttetransporten får tilgang til kollektivfelt
eller sambruksfelt. NLF mener også det
i betydelig større grad enn hittil må tilrettelegges for effektiv varedistribusjon
ved at tilgjengeligheten (framkommelighet og parkeringsmuligheter) i bysentra styrkes. NLF savner et eget fokus
på bylogistikk og næringstransportens
rolle i byene i grunnlagsdokumentet
for NTP 2018-2029.
Døgnhvileplasser
NLF er svært skuffet, undrende og
kritisk til at utbyggingen av døgnhvileplasser er svært lite omtalt i grunnlagsdokumentet, og at den bebudede
nasjonale handlingsplanen ikke er en
del av grunnlagsdokumentet. Behovet
for flere og sikre døgnhvileplasser er
stort, og etter NLFs erfaring er også
Statens vegvesen innforstått med dette. Dette ble senest bekreftet i forslag
til statsbudsjett for 2016. Sjåførene
har veiene som sin arbeidsplass, og er
pålagt rigide og strenge regler for kjøre- og hviletid. Det er derfor innlysende
at det må stilles til rådighet et godt
utbygd nett av døgnhvileplasser, slik at
sjåførene kan overholde lover og regler,
og derigjennom utføre sitt yrke på en
trygg og effektiv måte.

NLF ønsker å bemerke at det legges
stor vekt på utbygging av tilrettelagte
rasteplasser langs Nasjonale turistveger. Behovet til turistene framheves
som årsak til at dette er viktig. NLF
mener at mangelen på omtale og
satsing på døgnhvileplasser for en
hel yrkesgruppe som har veiene som
arbeidsplass, står i sterk kontrast
til satsingen på å tilfredsstille hyggekjøringens behov for fasiliteter. I
grunnlagsdokumentet står det at
”Nasjonale turistveger er blitt et viktig
verktøy for Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet i markedsføringen
og omdømmebygging av Norge”. Med
denne begrunnelsen mener NLF at det
er meningsløst at midlene til satsingen på rasteplasser langs Nasjonale
turistveier skal konkurrere med samferdselsformål. NLF mener derfor at
denne budsjettposten må overføres til
Utenriksdepartementets eller Næringsdepartementets budsjetter.
Gjeldende NTP har et mål om minst 90
plasser etablert innen 2023. NLF mener
dette antallet er et minimum, og at
utbyggingstakten bør forseres.
NLF krever at det i forbindelse med
behandlingen av NTP 2018-2029
blir lagt fram en konkret nasjonal
handlingsplan for oppgradering av
eksisterende og utbygging av nye, sikre
døgnhvileplasser. Handlingsplanen
må ha et kortsiktig tidsperspektiv,
med ferdigstillelse av alle de vedtatte
90 døgnhvileplassene i god tid før
inneværende NTP-periode utløper i
2023. Det er også behov for et landsdekkende nett av rasteplasser tilpasset
nyttetransporten.»
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Andre viktige
saker i året
Fjerning av formuesskatt
på arbeidende kapital
NLFs har siden 2008 deltatt i Alliansen
for norsk, privat eierskap sammen
med 10 andre næringsorganisasjoner.
Mandatet til Alliansen er å jobbe for å
få fjernet formuesskatt på næringsrelatert kapital. Formuesskatt 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.
Alliansen for norsk privat eierskap
har evaluert arbeidet så langt. Målet
med Alliansens arbeid er ikke nådd
gjennom Stortingets behandling av
stortingsmelding om skattereformen
våren 2016. Verdsettelsesreduksjonen
på arbeidende kapital til 80 pst. er i seg
selv av liten betydning, men innebærer
likevel et prinsipielt viktig vendepunkt i debatten om formuesskatt
på arbeidende kapital. Alliansen har
fått knesatt en differensiering mellom
privat kapital og arbeidende kapital i
formuesskatten. Arbeidet i Alliansen
fortsetter med langsiktig påvirkning
for å oppnå alliansens mål – å fjerne
formuesskatten på arbeidende kapital.
I 2017 vil en mindre arbeidsgruppe ta
seg av det operative arbeidet.

Hvileplasser
Under behandlingen av Nasjonal
Transportplan på Stortinget våren 2013
ble NLFs innspill om behov for langt
flere døgnhvileplasser enn Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet
hadde lagt frem forslag om, tatt til etterretning og innarbeidet i innstillingen
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fra Transport- og kommunikasjonskomiteen. Målet var å få 90 døgnhvileplasser
innen 2023. I oktober 2016 la Statens
vegvesen frem sitt forslag til nasjonal
plan for hvileplasser. Av planen fremgår
at Statens vegvesen har som mål å få på
plass 90 døgnhvileplasser innen 2023.
Hensikten er at tungbilsjåfører må få
gode muligheter til å overholde kravet
om hviletid fordi dette er viktig både for
trafikksikkerheten og sjåførenes helse
og arbeidsmiljø.
På bakgrunn av dette forslaget var
NLF svært overrasket over at «døgnhvileplass» ikke var nevnt da forslag til
Statsbudsjett for 2017 ble lagt frem.
Vi fryktet at mangelen av omtale ville
medføre forsinkelser i arbeidet med
gjennomføring av vedtatt plan for
utbygging av hvileplasser. Dette pekte
NLF på i høringen om statsbudsjettet
for 2017 i Transport- og kommunikasjonskomiteen, hvor det ble understreket at det er viktig at dette arbeidet
også følges opp gjennom bevilgninger. En samlet komite fulgte opp NLFs
innspill og understreket i innstillingen

En samlet
komite fulgte opp NLFs
innspill og understreket i
innstillingen nok en gang
viktigheten av et godt
utbygd nettverk av
døgnhvileplasser.

nok en gang viktigheten av et godt
utbygd nettverk av døgnhvileplasser
for å sikre at godstransporten langs vei
kan drives på en lovlig og trafikksikker
måte. Komiteen ba også om at det for
å sikre utbygging blir lagt til rette for et
godt samarbeid mellom offentlige og
private aktører.

Tekniske spørsmål – vekter
og dimensjoner
NLF har tett kontakt med både norske
myndigheter og våre søsterorganisa-
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Statsbudsjettet for 2017
Regjeringen Solberg la i oktober fram
sitt forslag til statsbudsjett for 2017.
NLF deltok i høringene knyttet til
behandlingen av budsjettene i

Transport- og kommunikasjonskomiteen, Finanskomiteen, Justiskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen.

Samferdselsdepartementet
På høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen ba NLF om:
• a t rammene i budsjettforslaget til veiformål opprettholdes minimum i
tråd med regjeringens forslag
• a t det tas initiativ for å få etablert en minstestandard for riks- og fylkesveier, slik at brukerne kan forvente at fremkommelighet og sikkerhet
ivaretas i hele landet – gul midtstripe er et minstekrav i en slik standard

sjoner i Norden og resten av Europa
for å sikre at transporten ikke hemmes.
NLF har jevnlige møter med Vegdirektoratet hvor slike spørsmål drøftes.
Som et resultat av endringene etter
høringen om vekter og dimensjoner
som pågikk fra 2012 har NLF laget
veiledninger som viser hvilke dimensjoner som kan utnyttes innenfor
reglene for udelbart gods transportert
i henhold til bestemmelsene i Bruksforskriftens § 5-7. Veiledningen har
to deler – del 1 omhandler transport
av tømmer, modulvogntog, hus-moduler, båter, biler med mer, mens del
2 tar for seg hvilke dimensjoner som
gjelder annen type spesialtransport
av udelbar last.
Det er også utarbeidet fem rutinebeskrivelser kalt NLF-Standard for
henholdsvis sikring av containere og
betongelementer under transport,
generell lastsikring og tunnelbrann
med tunge kjøretøy. NLF-standard
baserer seg på gjeldende lovverk og
regler og skal gjøre det enklere for
bedrifter å ta riktige sikkerhetsvalg.

• å ta initiativ til at fylkesveiene som ble overført i 2010 i sin helhet tilbakeføres til staten
• å foreslå at det opprettes et statlig eid selskap med ansvar for å ta igjen
forfall og manglende vedlikehold på riks- og fylkesveiene
• å bidra til å utløse potensialet for norsk produksjon av HVO for å sikre et
grønt skifte
• å tydeliggjøre at tilskuddet til bomselskaper utenfor byene skal medføre
en prosentvis like stor reduksjon i bomtakstene for tunge kjøretøyer som
for andre trafikanter
• å ta et initiativ for å få på plass en betalingsløsning knyttet til obligatorisk
brikke for tunge kjøretøyer slik at alle faktisk betaler
• å tydeliggjøre at det skal prioriteres midler til etablering av nye døgnhvileplasser i 2017
• å følge opp regjeringens forslag om å etablere Veitilsynet som et eget
forvaltningsorgan
• å sikre at foreslåtte bevilgninger til Nye veier AS blir vedtatt
• a t det settes fart på oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen som har
vurdert en bedre samordning av kontrolletatenes arbeid slik at det kan
opprettes et Transportpoliti
• å bidra til at det etableres et register over utenlandske arbeidstakere som
utfører transport i Norge slik at kontrollen med allmenngjorte tariffavtaler kan effektiviseres og slik at det kan skaffes informasjon om omfanget
av kabotasjetransport og kombinerte transporter i Norge
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Finansdepartementet

Høringsuttalelser

NLF ga uttrykk for å være fornøyd med satsingen på investeringer og
vedlikehold i riksvegnettet, men advarte mot å tro at jobben nå er gjort.
NLF ga innspill på følgende tema til høringen i Finanskomiteen:

NLF har fremmet sine
synspunkter i følgende
høringer og brev i 2016:

•	Rammene for samferdselsformål må opprettholdes
– Forutsigbarhet for velfungerende lokalsamfunn og næringsliv i
hele landet
– Lav standard, manglende veibredde
– Vedlikeholdsetterslep
– Trafikksikkerhet – Aftenposten/TØI
– Befolkningsvekst
– Økonomisk vekst
– Viktig at rammene opprettholdes slik regjeringen har foreslått –
NTP-forslaget fra etatene for neste NTP viser at behovet fremover øker

- F orslag om økte gebyrsatser for
kjøring med overlast m.m. –
Vegdirektoratet – januar 2016

•	Grønt skatteskifte støttes – men må gjennomføres forutsigbart
– Miljø – lokale utslipp ikke lenger et problem for godstransport på vei
		° Autodieselavgiften
		° CO2-avgiften
		° Avskrivningsreglene
		° HVO – næringslivets Veikart for et grønt skatteskift
– Engangsavgift varebiler – svekker næringslivet
		° Lite forutsigbart og for omfattende
		° Alternativer må foreligge

Justisdepartementet
I høringen ble det argumentert for, og
lagt vekt på, behovet for å samordne
kontrollvirksomheten for å løse

kabotasjeproblemene, skape like
konkurransevilkår og for å hindre
arbeidslivskriminalitet og dårlige
arbeidsvilkår i bransjen.

Arbeids- og sosialdepartementet
I høringen la NLF vekt på likeverdige konkurransevilkår mellom nasjonale
og internasjonale transportører, trafikksikkerhet og gode arbeidsforhold for
sjåfører og mente det er et stort behov for samordnet kontroll av bransjen.
NLF ba derfor arbeids- og sosialkomiteen ta initiativ for å få til:
• en bedre samordning av kontrolletatenes arbeid, f.eks. ved at det opprettes
et Transportpoliti
• etablert et register over utenlandske arbeidstakere som utfører transport i
Norge slik at kontrollen med allmenngjorte tariffavtaler kan effektiviseres
og slik at det kan skaffes informasjon om omfanget av kabotasjetransport
og kombinerte transporter i Norge.

38

- N
 ye bestemmelser i regelverket
om offentlige anskaffelser –
Nærings- og fiskeridepartementet
– januar 2016
- V
 eileder til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil - ber om
innspill – Arbeidstilsynet – februar
2016
- F orskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak – Oslo kommune, Bymiljøetaten – februar 2016
- U
 tkast til forskrift om gjennomføring av delegert Kommisjonsforordning (EU) nr. 962/2015, forordning iht. ITS-direktivet 2010/40/EU
– Vegdirektoratet – februar 2016
- G
 rønn skattekommisjon – NOU
2015: 15 Sett pris på miljøet –
Finansdepartementet – mars 2016
- K VU Oslo-navet – Jernbaneverket
– april 2016
- G
 jennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett – Arbeids- og
sosialdepartementet – mai 2016
- F orslag til endring i lov 21. juni
1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statleg tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentleg
veg – Samferdselsdepartementet
– april 2016
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- Forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift
og tilleggsavgift av 30. april 2004 – Vegdirektoratet –
april 2016

- F orenkling av Forskrift om transport med ferje og
særbestemmelser i ferjeregulativene – Vegdirektoratet –
oktober 2016

- T illeggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav – overgangsregel for
helseattester – Vegdirektoratet – april 2016

- A
 nbefalinger til tiltak for utvikling av ferjemarkedet på
lang sikt – Vegdirektoratet – oktober 2016

- Overordnede måleindikatorer for regionale
bompengeselskap – Vegdirektoratet – juni 2016

- F orslag om opphevelse av totalforbud mot transport av
farlig gods på modulvogntog – Vegdirektoratet – oktober
2016

- Grunnlagsdokument Nasjonal Transportplan 2018 – 2029
– Samferdselsdepartementet – juli 2016

- F orslag til Nasjonal plan for hvileplasser for tungtransporten – Vegdirektoratet – november 2016

- NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Regulering av
arbeidstid – vern og fleksibilitet – Arbeids- og sosialdepartementet – juli 2016

- B
 egjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale
om godstransport på vei – Arbeids- og sosialdepartementet – november 2016

- Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339
om trafikkopplæring og førerprøve m.m. – Vegdirektoratet – august 2016

- M
 idlertidige økte bompengetakster i Bergen –
Vegdirektoratet – november 2016

- Styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over
grensen – Finansdepartementet – august 2016

- A
 utoPASS-regulativ for ferjetakster 2017 og Riksregulativ for ferjetakster 2017 - forslag til presiseringer
og endringer – Vegdirektoratet – november 2016

- Utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletatens
skiltgjenkjenningssystem (ANPR) – Finansdepartementet
– august 2016

- F orslag til gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy
og førerkort m.m. – gebyrsatser for 2017 – Vegdirektoratet – november 2016

- Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler –
Samferdselsdepartementet – august 2016

- K rav til understellnummer - forslag til endringer i bil-,
motorsykkel- og traktorforskriften – Vegdirektoratet – desember 2016

- Endringer i yrkestransportlova og yrkestransportforskrifta
– Samferdselsdepartementet – september 2016
- Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser
om varsling – Arbeids- og sosialdepartementet –
september 2016

- U
 tmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven –
Finansdepartementet – desember 2016
- R
 evidert forskrift for lavutslippssone for biler –
Samferdselsdepartementet – desember 2016

- Forslag til endring av vegtrafikkloven §26, 27 og 29 –
Vegdirektoratet – oktober 2016

- KVU rv. 7 og rv. 52 Gol – Voss – Statens vegvesen,
region sør – desember 2016

- Forslag til endring av vegtrafikkloven - §§ 13, 19, 19a,
32 og 32a – Vegdirektoratet – september 2016

- K rav til understellnummer – forslag til endringer m.m. –
Vegdirektoratet – desember 2016

- Endringer i landtransportforskriften (ADR) - Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap – oktober 2016

- R
 apport fra regjeringens ekspertutvalg for Grønn
konkurransekraft – Klima- og miljødepartementet –
desember 2016
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Samarbeid og allianser
NLF samarbeider derfor med en rekke
organisasjoner for å nå frem i ulike
saker. På enkelte områder samarbeider
NLF med andre på svært lang sikt,
mens det på noen områder etableres
samarbeid av kortere varighet. Noen
av samarbeidene og prosjektene blir

nærmere beskrevet nedenfor. Samarbeidet med NLFs samarbeidspartnere,
som leverer tjenester og produkter til
medlemmene, blir beskrevet i kapittel
05 Medlemsservice. NLFs faste allianser
og mest brukte samarbeidspartnere i
2016 har vært følgende:

Internasjonalt
samarbeid:

Nasjonalt samarbeid:

• N
 ordic Logistics Association - NLA - herunder Dansk
Transport og Logistikk (DTL),
Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og
Finlands Transport och Logistik
(SKAL)

• Norsk Transportforum

• International Road Transport
Union - IRU
• Nordisk Vegforum – NVF

• TS-Forum

• Trygg Trafikk
• Statens vegvesen
• O
 pplysningskontoret for
veitrafikken - OFV
• Bilimportørenes
Landsforening - BIL

Øvrige samarbeidspartnere:
• N
 HO

• N
 HO Logistikk og Transport
- NHO LT

• Virke

• NHO Transport

• Bedriftsforbundet

• Norsk Elektroteknisk Komite - NEK

• Regnskap Norge

• Forsikringsselskapet If

• Norges Fiskarlag

• Nordea Finans

• Norges Bondelag

• Dekkmann

• Norges Rederiforbund

• Circle K

• Norges Skogeierforbund

• Telenor

• Norskog

• Asko (Norgesgruppen ASA)

• M
 askinentreprenørenes Forbund
- MEF

• N
 orsk transportarbeiderforbund
- NTF
• S amarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transportfag
og logistikk i Norge - SOTIN
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• S tatens havarikommisjon for
transport
• Yrkestrafikkforbundet – YTF
• Zero
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Nordic Logistics
Association - NLA
Lastebilnæringens rammebetingelser
utformes i Brussel. Derfor fokuserer NLF
på internasjonalt samarbeid for å nå
frem overfor EU sammen med nordiske
søsterorganisasjoner. Dette samarbeidet
ble konkretisert i januar 2012 ved opprettelsen av Nordic Logistics Association
(NLA), som ble etablert sammen med
Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Dansk
Transport og Logistik (DTL), med Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL (Finlands
Transport og Logistik) som assosiert
medlem. Etableringen av NLA i Brussel i
2012 har vært viktig for å komme tettere på beslutningsprosessene i EU.
NLA sørger for den løpende daglige
kontakt mot EUs organer og følger tett
EUs agenda. I tillegg arbeides 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 Stockholm
medio september 2016. Der ble det
blant annet fokusert på NLAs arbeid
med klimaspørsmål, EU-kommisjonens
arbeid med en ny veipakke som kommer i 2017, herunder markedstilgang
og sosiale forhold for sjåfører, kjøre- og
hviletid, yrkessjåførkompetanse, samt
arbeidet med felles nordisk ansvarliggjøring av bestiller under merkenavnet
Fair Transport.
I april 2016 arrangerte NLA et

seminar om håndheving og kontroll i
transportbransjen i EU hvor NLF deltok
med presentasjon av det norske Tollvesenets satsing på kameraer på grensene og SVVs satsing på automatiserte
kontroller for å plukke ut de bilene det
er grunn til å kontrollere. I desember
samme år arrangerte NLA sammen
med den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) et seminar i
EU-parlamentet om sosiale forhold
i lastebilnæringen i Europa. På dette
seminaret deltok transportkommisær
Violeta Bulc og flere medlemmer av
EU-parlamentet.
NLAs arbeid i Brussel ledes av Søren
Hyldstrup Larsen. I tillegg er det på
kontoret til enhver tid tilknyttet en
eller to praktikanter 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 vei-, veitrafikk
og veitransportsektoren, gjennom
samarbeid med fagfolk.
Medlemslandene veksler om å lede
NVF. Norge hadde lederskapet i NVF
frem til Via Nordica i Trondheim i 2016.
Da overtok Sverige stafettpinnen. NLFs
administrerende direktør er styremedlem i NVFs norske avdeling som ledes
av veidirektør Terje Moe Gustavsen.
Arbeidet i NVF skjer i ulike utvalg,
med en leder og en sekretær. Arbeidet
foregår i fireårsperioder. Det er utarbei-
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det en ny strategi for NVF for perioden
2016-2020. Som ledd i strategien er
utvalgsstrukturen endret og antall
utvalg er redusert. NLF har støttet en
forenkling av utvalgsstrukturen, og har
bedt om at det utarbeides tydelige
mandater for arbeidet i utvalgene. NLF
er i de neste fire årene representert i
fem nordiske utvalg:

•D
 rift- 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

International Road
Transport Union - IRU
Den Internasjonale veitransportunionen (IRU) er en interesseorganisasjon
med medlemmer fra land over hele
verden. IRU ble etablert i 1948. Norge
og NLF var med fra starten. IRU er
engasjert i gods- og persontransportspørsmål og har både lastebilorganisasjoner, bussorganisasjoner og taxiorganisasjoner som medlemmer. I Norge
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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 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
komite.
I tillegg til de faste møtene deltok
NLF i arbeidsgruppemøter i Brussel og
i teknisk komite i Genève i 2016. NLF er
også engasjert i arbeidet med å få tatt i
bruk et elektronisk fraktbrev eCMR.

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 enig-

het om TIR-konvensjonen. TIR-ordningen er både en tollgarantiordning og
et forsendelsesdokument, som letter
tollavviklingen ved grensepassering for
godstransport.
TIR er en forkortelse for Transports
Internationaux Routiers (Internasjonal
veitransport) og er et internasjonalt
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 økonomiske 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 lastebilnærings svekkede konkurranseposisjon
i internasjonal transport, og Norges
deltakelse i EØS-samarbeidet, 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.
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Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at
færrest mulig skal bli alvorlig skadet
eller drept i trafikken. Organisasjonen
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 trafikksikkerhetsprosjekter. Trygg
Trafikk støtter Venner på veien med

økonomiske midler hvert år. NLFs
administrerende direktør er styreleder i
Trygg Trafikk.

TS Forum Norge
TS Forum Norge er en interesseorganisasjon for transportsentraler og
andre transportbedrifter i Norge, og
har som målsetting å bygge personlige
nettverk mellom ansatte i medlemsbedriftene.
Initiativet for å etablere TS Forum
Norge, som NLF var med på, hadde
sin bakgrunn i at bileierne hadde
behov for en profesjonell driftsorgani-

sering lokalt og for at bileierne skulle
få lokale tilknytningspunkter som tar
seg av kundekontrakter, pristilbud,
innkjøpsavtaler, kvalitetssystem mv.,
slik at lønnsomheten for bileierne
styrkes. TS Forum Norge ledes av et
valgt styre blant medlemmene. NLF er
representert i styret ved forbundsleder
Tore Velten.
Representanter fra NLF har deltatt på
TSF sine vår- og høstseminarer.
NLFs samarbeid med TS-forum er
fra og med 2016 formalisert gjennom
Norsk Transportforum.

Norsk Transportforum
Foreningen Norsk Transportforum (NT)
ble, med hjemmel i samarbeidsavtalen
mellom NLF og TS-forum 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 selvstendig grunnlag
ivareta interessene til forumets medlemmer og norsk transportnæring.
Hvert år vedtas en handlingsplan for
NT, som skal finansieres med like tilskudd fra hver av medlemmene, mens
arbeidet utføres av NLF. Handlingsplanen for 2016 hadde to hovedprioriteringer: bombrikkeproblematikken og
klima og miljø.
Norsk Turbileierforbund ble etter
søknad tatt opp som medlem av NT
i ekstraordinært årsmøte 10. oktober.
Norsk Turbileierforbund er et lite forbund som organiserer små og mellomstore selskaper innen turbilbransjen.

De ønsker å være en del av et større
fellesskap og søkte derfor om opptak i
NT.
Ved utgangen av perioden besto
NT-styret av Tore Velten (styreleder),
Alv Ervik og Geir. A Mo fra NLF, Eivind
Karikoski (nestleder), Morten Nore og
Øystein Lie fra TS-Forum og Tom Terjesen fra Norsk Turbileierforbund. NLF
har sekretariatet med Thorleif Foss.
Det er utarbeidet egen logo, vedtekter og etiske retningslinjer for NT.
Det er avholdt fem styremøter og
ett ekstraordinært årsmøte. Styrets
arbeid har fokusert på etableringen av
NT med vedtekter og etisk regelverk,
opptak av NTEF som nytt medlem med
nødvendige endringer i vedtektene,
og etablering av handlingsplan og
arbeidsform for øvrig.
I samarbeidet mellom TSF og NLF er
det lagt til grunn at det næringspolitiske
arbeidet ivaretas av NLF. Også i 2016
arbeidet NLF med en rekke tema av gjensidig interesse og viktighet. Dette var:

- Internasjonalt arbeid – kabotasje –
kombinert transport m.m.
- S osiale forhold – minstelønn –
trepartssamarbeid
- NLF Arbeidsgiver
- M
 iljø og klima – lokale og globale
utslipp
- F jerning av formuesskatt på
arbeidende kapital
- O
 mdømmebygging –
Trafikksikkerhet – Venner på veien
- Hvileplasser
- T ekniske spørsmål – vekter og
dimensjoner
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I 2016 ble innsatsen på kommunikasjonsfronten styrket.
En ny og helhetlig strategi som også omfattet bruk av levende
bilder ga gode resultater. NLF har aldri vært så synlig i både
sosiale medier og i det generelle mediebildet som i 2016.
NLF har tatt det stadig endrende
mediebildet på alvor ved å implementere en langt mer dynamisk og
fleksibel kommunikasjonsstrategi.
Dette har medført at NLF har nådd
mange nye milepæler i 2016. Den nye
strategien har ikke gått på bekostning
av den tradisjonelle dekningsgraden

Det ble publisert
20 prosent flere saker på
nettstedet i 2016 sammenlignet med 2015. Samtidig
fikk hver enkelt sak
langt flere visninger
enn tidligere.

i mediebildet; også her har 2016 stått
som det sterkeste året noensinne,
med flere publiserte leserinnlegg,
debattinnlegg og kronikker i både riksog lokalmedia. Ressursbruken har gitt
stor avkastning og gir NLF en stadig
større verktøykasse til å spre kunnskap
om næringens utfordringer og behov,
og for å få mediene til å publisere saker
NLF ønsker oppmerksomhet om. Saker
fra Lastebil.no og NLF-Magasinet blir
stadig sitert og brukt som kilder i andre
mediesaker.
Det ble sendt ut 16 pressemeldinger
fra NLF i 2016 og produsert 20 videoer
for spredning i sosiale medier, i tillegg
til flere direktesendinger fra arrangementer og stunts. I tillegg ble det
utformet pressemeldinger sammen
med eksterne samarbeidspartnere.
Flere store nyheter i eksterne medier
ble også til etter dialog og tips fra NLF.

NLF i mediebildet
Den økte synligheten i sosiale medier
har satt et sterkere søkelys på bransjerelaterte utfordringer. Dette har også
bidratt til en økning i interessen fra
eksterne medier, som i stadig større
grad kommer til NLF for opplysninger relatert til både lastebilteknologi,
miljøfokus og konkurranseutviklingen.
I tillegg arbeides det kontinuerlig med
innsalg av relevante saker mot eksterne medier.
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I løpet av året er det gjort en analyse
av ulike tilbydere av analyse og medieklipptjenester, noe som medførte at
det ble inngått avtale med mediebyrået MyNewsdesk for medieovervåkning
og innhenting av synlighetsdata.
I 2016 ble navnet Norges Lastebileier-Forbund (eller varianter av dette) omtalt i 1 148 artikler i forskjellige
medier - en økning på 35,5 prosent i
forhold til 2015. Størst utslag så vi i juni
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Med figuren Kjetil ble NLFs
kjernebudskap spredt i sosiale medier.
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(174 artikler) med både Transport 2016,
tariff-forhandlinger og NLFs landsmøte
i Alta. Gjennom hele året har det blitt
skrevet om Euro VI-teknologi og NLFs
HVO-test i både riks- og lokalmedia. På

slutten av året fikk Venner på veien-kampanjen stor oppmerksomhet
gjennom den nye videoen «Stopp,
se og vink». Dette bidro til at NLF ble
nevnt i 171 artikler denne måneden.

FIGUR 8 Dekning over tid, NLF
Synlighet
Totalt

2015
847

2016
1148

NLFs nettsted www.lastebil.no
Den nye kommunikasjonsstrategien er
spesielt synlig gjennom analyser av
trafikktall for Lastebil.no. Det ble publisert 20 prosent flere saker på nett-

stedet i 2016 sammenlignet med 2015.
Samtidig fikk hver enkelt sak langt flere
visninger enn tidligere, noe som tyder
på at innholdet holder god kvalitet.

Totalt sett økte antall lesere med 44
pst., fra 436 662 i 2015 til 628 798.
Dette er det høyeste lesertallet
noensinne.

Figur 9 Månedlig besøk på www.lastebil.no i 2015 og 2016. Kilde: Google Analytics
40 000
20 000

Januar 2016
01.01.2015 – 31.12.2015

April 2016

Oktober 2016

01.01.2016 – 31.12.2016

Økter

Brukere

Sidevisninger

628 798 vs. 436 662

332 967 vs. 233 359

1 413 831 vs. 1 035 737

44,00 %

Ved hyppig posting
av egenproduserte informasjonsvideoer med høy
delbarhetsfaktor nådde
NLF-budskapet ut til
flere millioner
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Juli 2016

42,68 %

36,50 %

Den mest leste saken i 2016 var «10
ting du ikke visste om norske lastebiler»med hele 43 077 unike sidevisninger. Denne artikkelen ble også delt
i flere riksmedier og lokalmedier. Totalt
hadde 9 nettsaker mer enn 10 000
unike sidevisninger på Lastebil.no i
2016.
Trafikk til nettsider gjennom
ulike enheter
2015 var det første året da mobiltele-

fon tok over førsteplassen som primærenhet for å lese innhold på lastebil.no.
For 2016 har ledelsen økt ytterligere,
og en stadig mindre andel bruker datamaskin som leserplattform. Dette har
nok først og fremst med utviklingen
på mobilfronten å gjøre, men kan også
sees i sammenheng med NLFs økte
bruk av videoer spesialtilpasset for
sosiale medier og håndholdte
enheter.
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Figur 10 Trafikk til lastebil.no gjennom ulike enheter i 2014, 2015 og 2016. Kilde: Google Analytics
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Sosiale medier
– Facebook
I 2016 opplevde NLF markant vekst i
sosiale medier. Ved hyppig posting av
egenproduserte informasjonsvideoer med høy delbarhetsfaktor nådde
NLF-budskapet ut til flere millioner.
De totale videovisningstallene på
Facebook endte på 1 797 276, med en
total rekkevidde (antall ganger vist på
tidslinje) på over 4,5 millioner. Sterkest
av alle var Venner på veien-videoen
«Stopp, se og vink» som hadde hele
383 000 videovisninger på en eneste
dag (17. desember), og totalt 1,2
millioner visninger før nyttår. Totalt
hadde seks NLF-videoer rekkevidde
på over 100 000; samtlige var informasjonsvideoer med innhold som styrker
næringens omdømme i samfunnet og
stimulerer til bedre trafikksikkerhet og
økt rekruttering.
Innsatsen har båret frukter i form av

en sterk økning i følgermassen. I 2016
fikk vi 5 482 nye følgere, en økning
på 40 prosent i forhold til 2015. Ved
utgangen av 2016 var det 19 207
personer som fulgte NLF på Facebook
og som fikk 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-medlemmer og øvrig publikum.
NLFs tilstedeværelse i sosiale medier
har også fått oppmerksomhet utenfor transportnæringen, gjennom
nominasjon til den prestisjetunge
Gullenken-prisen i kategorien «Årets
overraskelse i sosiale medier».

47

ÅRSBERETNING 2016 | NORGES LASTEBILEIER-FORBUND

05 Medlemsservice og rådgivning
Medlemsavtalene
Arbeidet med å sikre full aksept for
norsk godstransports nytte for samfunnet og tilrettelegge for en effektiv og
sikker godstransport er det viktigste
arbeidet for NLF. For å nå disse målene
er det næringspolitiske arbeidet svært
viktig, men også medlemsavtalene
som forhandles frem av NLF er viktige
brikker i dette arbeidet.
NLF har derfor inngått en rekke avtaler med ulike leverandører som gir medlemmene gode betingelser og priser på
tjenester og produkter som er viktige
for den daglige driften. Svært viktige
ved inngåelse av denne typer avtaler
er bedriftenes evne og vilje til sammen
med NLF å utvikle produkter og tjenester som skal styrke NLFs medlemmer i
konkurransen i et stadig tøffere marked.
Det legges også stor vekt på at avtalene
skal være attraktive for medlemmenes
ansatte. Avtalene er også viktige for hele
bransjen da de ofte er retningsgivende
og danner en bransjestandard.
Her følger en omtale av de viktigste
avtalene per 31.12.2016.

Forsikring

• Samarbeidsutvalget

NLF og If har vært avtalepartnere
siden 1974. God rådgivning og gode
skadeoppgjør i kombinasjon med
riktig dekning til konkurransedyktige
priser er grunnpilarer i avtalen. Her
er NLF Garantien et viktig moment
og er et helt unikt konsept som sikrer
NLFs medlemmer den riktige dekning. Eneste forutsetningen for denne
garantien er at avtalen er inngått med
en NLF-spesialist. Hvis forsikringen
kjøpes gjennom megler, vil ikke denne
garantien gjelde. For å sikre at samarbeidet er til nytte for begge parter
og at avtalens formål oppfylles, er det
etablert tre sentrale samarbeidsfora:

• Produktutvalget
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• Skadeutvalget
Samarbeidsutvalget møtes minst en
gang i året, og her deltar NLFs forbundsstyre og øverste administrative
ledelse sammen med Ifs øvre ledelse.
Produktutvalget og Skadeutvalget
møtes ved behov. Produktutvalget
drøfter utformingen av forsikringsløsningene og -produktene, mens
Skadeutvalget tar opp saker hvor det
oppstår uenighet om skadeoppgjør.
Både NLF og If er opptatt av å videreutvikle medlemsfordelene i avtalen,

Skadetallene på
motor som i 2015 viste
en positiv trend fikk en
negativ utvikling i 2016.
Dette viser hvor viktig
det skadeforebyggende
arbeidet er.
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og særlig på områder som kan bedre
trafikksikkerhet og omdømme både
for næringen og for den enkelte transportør legges det ned mye ressurser.
Programmet På riktig side er en viktig
satsing på dette feltet, og er videreutviklet kraftig den siste tiden. Bedrifter
som knytter seg til programmet oppnår
sikkerhetsrabatter på sine forsikringer i
If. Som en del av På riktig side er det skadeforebyggende programmet Dugnad
for færre skader. Mange bedrifter i NLF
har hatt stor nytte av å delta i dette programmet, og arbeidet vil fortsette med
uforminsket kraft. Se omtale av På riktig
side og Dugnad for færre skader senere
i kapittel 05 under temaet Rådgivning.

Utviklingen for avtalen har stagnert
noe i 2016. Skadetallene på motor som
i 2015 viste en positiv trend fikk en
negativ utvikling i 2016. Dette viser hvor
viktig det skadeforebyggende arbeidet
er og NLF og If vil sammen i meget stor
grad fokusere på dette i fremtiden.

Pensjonsforsikring
NLF har en avtale med If som omfatter
den kollektive innskuddspensjonen
(OPT), som bedriftene lovmessig må
dekke for sine ansatte. Avtalen har
fått navnet If Pensjon. Forsikringen
omfatter sparing til alderspensjon,
innskuddsfritak ved ervervsuførhet,
uførepensjon ved ervervsuførhet,
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barnepensjon og forvaltning av ansattes pensjonsmidler gjennom forvaltningskonseptet Danica. Der bestemmer bedriften selv fondsutvalget som
tilbys den ansatte.

Drivstoff
Etter at NLF i 2015 valgte å fornye sin
avtale med Statoil har vi fått et meget
positivt løft på avtalen i 2016. Omsetningen har nådd nye høyder og
navneskiftet fra Statoil til Circle K som
vi fryktet kunne få en liten omsetningsdupp har i stedet virket meget positivt.
I den nye avtalen ble det lagt stor
vekt på fornybart drivstoff. Dette
startet da også meget positivt med
en sterk vilje fra NLF-medlemmer til
å fylle HVO 100. Omklassifiseringer
og avgiftsendringer gjorde imidlertid
prisforskjellen så stor at det ikke lenger
er bærekraftig for noen å benytte
HVO 100.
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 utviklingen. Samarbeidsutvalget – etablert i 2010 – møtes flere
ganger i året for å behandle både prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet
til avtalen.
Matkonseptet Truck Deal ble innført
i 2012, og vil fortsette i 2017 med utvidet meny. Dette er et konsept kun for
NLFs medlemmer. Konseptet Truckers
Club har fått en noe tung start, og det
er viktig at dette markedsføres godt
og tas i bruk av NLFs medlemmer slik
at Circle K kan fortsette å etablere stasjoner i dette nettverket. Konseptet er
utviklet i nært samarbeid med NLF.

Telefoni
NLF har en rammeavtale med Telenor
som gjør at NLFs medlemmer får
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rabatter på fasttelefoni, mobiltelefoni
og internett. NLF og Telenor drøfter fortløpende om tjenestetilbudet er riktig
med hensyn til de behov NLFs medlemmer har samt pris på tjenestene.
Omsetningen over avtalen med
Telenor fortsatte å øke i 2016. Det er
meget god oppslutning om avtalen
blant nye 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
samarbeidet fungerer. Aktiviteter som
skal motivere medlemmene til å benytte samarbeidsavtalen, produktutvikling, kampanjer og lignende diskuteres
og iverksettes etter nærmere avtale.
Markedsrådet møtes fire ganger i året.
Avtalen er i 2016 utvidet til også å
gjelde factoring, noe vi har stor forventning til vil bli et populært produkt.
Omsetningen over avtalen med
Nordea Finans øker jevnt og trutt.
Avtalen er nå etter hvert godt kjent
blant NLFs medlemmer og flere benytter seg av avtalens fordeler.
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Dekk
NLFs avtale med Dekkmann skal gi
NLFs medlemmer gode priser på dekk.
Omsetningen over avtalen har fått den
utviklingen man har ønsket, og 2016
ble et år i riktig retning.
Det er satset mye på økt lokal kontakt mellom Dekkmann-avdelingene
og NLFs medlemmer, 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 konsept som betyr mye for
NLF- medlemmer i de deler av landet
hvor Dekkmann til nå har vært dårlig
representert. NLF er aktive i arbeidet
med å utvide dette nettverket på
steder vi føler det er behov.
Dekkmann-avtalen er en av avtalene
som også har en meget gunstig privatdel for medlemmenes ansatte.

I 2016 er dette tilbudet utviklet
ytterligere med NLFs bedriftslederskole. Dette er et spesialutviklet lærekonsept for transportbransjen og tilbys
foreløpig i to utgaver, trafikklederskole
og lederskole.

Kompetanse

Verktøy og utstyr

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 ivareta dette arbeidet
har NLF inngått 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. Samarbeidet sikrer lik pris
for etterutdanning over hele landet,
noe som tidligere ikke har vært tilfellet.

Flere og flere medlemmer bruker
avtale mellom Würth Norge AS og
NLF om levering av utstyr og verktøy.
Avtalen trådte i kraft 2013 og omfatter
utstyr, kjemikalier, verktøy, verneutstyr,
innredninger, arbeidstøy og lagersystemer, samt opplæring.
Würth har et godt utviklet nettverk
av selgere som stiller opp når og hvor
det måtte passe, men også netthandelløsningen til Würth er nå videreutviklet til å kunne bli en slager blant
NLF sine medlemmer.

telefon både i Norge og utlandet dekkes dagens behov på en god måte.

Andre medlemsavtaler
NLF har siden 1995 hatt avtale med
Flom Kjetting AS om rabatterte produkter for medlemmene. Avtalen sikrer
NLFs medlemmer fordelaktige priser
på bilkjettinger, løfteutstyr og lastesikring.
Pr. 31.12.2016 tilbys NLFs medlemmer fordelaktige betingelser også hos
følgende leverandører:
• M
 PX: Elektronisk utstyr, inkl.
alarmløsning
• S candic Hotel: Overnatting,
kurs og konferanser
• Adecco: Kompetente vikarsjåfører
• Solvent: Egeninkassoløsninger

Bilglass
NLFs avtale med Hurtigruta Carglass
har blitt godt mottatt. Med sin 24t-vakt-

• V
 aroma: Kaffe og andre
drikkeprodukter
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NLF-advokatene
NLF-advokatene har i året 2016 bestått
av fire advokater gjennom avtale med
firmaet AAHP. Disse har vært tilknyttet
NLF i til sammen over 40 år. Advokatene er tilgjengelige gjennom et eget
telefonnummer (415 44 300), også
utenfor kontortid. Medlemmene i NLF
tar oftest kontakt pr. telefon eller epost,
og får råd og veiledning der og da. Når
en sak er for omfattende eller komplisert til å la seg løse over telefon, er det
naturlig at det aktuelle medlemmet
velger å la NLF-advokatene følge opp
saken videre. NLF-advokatene har
registrert 586 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 arbeidsrettssaker/oppsigelse/avskjed, noe som ofte skyldes feil saksbehandling i forkant. Andre rettsområder
som NLF-advokatene ofte er involvert i
på vegne av medlemmene, er:
• Strafferett/veitrafikk
• Kjøpsrett
• Avtaler
• Kontrakter
• Godsansvar/forsikring
• Offentlige anskaffelser
• Forvaltningsrett
• Arbeidsrett
NLF-advokatene har bred erfaring og
spisskompetanse innen de områdene
som lastebileierne etterspør hjelp om
herunder selskapsrettslige spørsmål,
kontraktsrettslige erstatningskrav samt
opprettelse og tolkning av avtaler.
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NLF-advokatene bistår også medlemmer – og ansatte hos medlemmer
– i saker vedrørende veitrafikk, for
eksempel rettssaker knyttet til ulykker/
dødsulykker og førerkortsaker. I tillegg
bistår advokatene i andre privatrettslige spørsmål som for eksempel skifte/
generasjonsskifte og arverett. Advokatene bistår i økende grad også i
selskapsrettslige spørsmål og saker
knyttet til fast eiendom. Dette er en
ytterligere forbedring av tilbudet for
medlemmene.
NLF-advokatene har et godt samarbeid med øvrige fagpersoner i NLF, og
spesielt teknisk og økonomisk avdeling. 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 NLFs medlemsundersøkelse som
ble gjennomført på nyåret 2016 hadde
45 pst. av de spurte medlemmene
benyttet seg av NLF-advokatene. Medlemmene ble bedt om deres vurderinger vedrørende tjenester og arbeid
som NLF-advokatene utførte for dem

i 2016. NLF-advokatene har generelt
sett et svært godt renommé. På en
skala fra 1 til 6 hvor 6 er best, er tilfredsheten i snitt 4,9. Dette er en økning
fra 4,8 i 2015. NLF-advokatene scorer
høyt på alt fra hvordan medlemmer
ble møtt ved opprettelse av kontakt
til resultatet av det totale arbeidet.
Det er meget positivt at denne viktige
tjenesten oppfattes på en slik inkluderende og profesjonell måte.

NLF-advokatene
har generelt sett et
svært godt renommé. På
en skala fra 1 til 6 hvor 6
er best, er tilfredsheten
i snitt 4,9
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Medlemsbladet
NLF-Magasinet
NLF-Magasinet er et av våre aller høyst
aktede medlemstilbud og et viktig
verktøy for å sette NLFs næringspolitiske
saker på dagsordenen. Det er også en
svært egnet plattform til å presentere
ulike medlemstilbud og service, og gi
både små og store saker synlighet.
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 journalistiske bransjetidsskrift, og helst være tidligst ute med
aktuelle vinklinger som er interessante
for medlemmene.
NLF-Magasinet har et opplag på
11 000 eksemplarer og sendes til NLFs

medlemmer og deres ansatte, samt
ulike offentlige etater, samarbeidspartnere, media, veikroer og bilverksteder.
Tall fra NLFs medlemsundersøkelse
– gjennomført i februar/mars 2016
– viser at NLF-Magasinet i snitt leses
av 3,5 personer per blad. Videre viser
undersøkelsen at i snitt leser to av tre
medlemmer halvparten eller mer av

medlemsbladet, mens én 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 pst. leses av inntil ni personer.
Undersøkelsen viser også at leserne
er godt fornøyd med innholdet og
rangerer magasinet noe høyere i 2016
enn i 2015 (4,13 mot 4,10).

Sentrale
aktiviteter i 2016
Arendalsuka
Deltagelse under Arendalsuka har blitt
en tradisjon for NLF og en viktig del
i NLFs politiske arbeid. Arendalsuka
ble i 2016 arrangert i perioden 16.-19.
august. Deltakelsen var et samarbeidsprosjekt mellom Region IV og hovedkontoret. Arendalsuka fikk veldig god
dekning i media, ikke minst på grunn
av den sterke deltagelsen av toppolitikere. NLF deltok med stand alle dager
og var meget bra representert med
medlemmer, folk fra tillitsmannsapparatet, forbundsstyret og administra53
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sjonen. NLF gjennomførte samtaler
med politisk ledelse både nasjonalt
og regionalt og fikk presentert våre
utfordringer på en god og konstruktiv
måte. NLF arrangerte blant annet et
medlemsmøte hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok.

TRANSPORT 2016
TRANSPORT 2016 ble arrangert i tiden
9. -11. juni 2016 og er den 11. transportmessen NLF er med og arrangerer. All tilgjengelig plass på Norges
Varemesse ble benyttet i denne store
massemønstringen. I alt ble 60 000
kvm fyllt opp av nesten 200 utstillere
fra transportnæringen. På messen ble
det siste av produktnyheter og trender
presentert fra flotte stands til over
11 000 besøkende de tre dagene
messen varte.
Messen ble åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og årets
hovedtemaer på Transport 2016 var
miljø, sikkerhet og kompetanse. Det
ble gjennomført fagseminarer innen
alle tre temaene under messedagene hvor man ble oppdatert på de
utfordringene bransjen står overfor i
fremtiden. Også vegdirektør Terje Moe
Gustavsen besøkte messen som for
øvrig fikk god omtale i mediene.

Transportkonferansen
Det tradisjonsrike transportseminaret
ombord på Color Lines båt til Kiel ble
avholdt for siste gang i 2016. Som
hovedtema ble det valgt samarbeid
mellom kontrolletatene med fokus
på ny teknologi i transportsektoren.
Det ble avholdt politiske debatter og
innholdsrike workshoper. Fra 2017 vil
arrangementet finne sted på land; dette for å sikre maksimal oppslutning og
lavest mulig kostnad for deltakerne.

Fylkesårsmøtene

I alt ble
60 000 kvm fylt
opp av nesten 200
utstillere fra transportnæringen

54

En av de mest sentrale aktivitetene
gjennom NLF-året foregår under
fylkesårsmøtene. Disse har generelt høy oppslutning og er en svært
populær arena hvor medlemmer og
representanter fra NLF-styret og
administrasjonen utveksler tanker og
ideer. I 2016 avholdt Nordland, Troms
og Finnmark sine årsmøter på Color
Lines båt til Kiel 11. -13. mars. Trønde-

lag hadde regionsårsmøte på Stav
12. mars. Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal hadde felles
årsmøtehelg på Alexandra Hotell
i Loen 1.-3. april. Rogaland hadde
årsmøte 12. mars på Haugalandet,
Aust- og Vest-Agder avholdt sine årsmøter på Fevik Strandhotell 3. - 5. mars.
Buskerud, Vestfold og Telemark var
samlet på Storefjell, Østfold-årsmøtet
fant sted på Quality Spa & Resort Hotell
i Holmsbu 12. mars og Oslo/Akershus
møttes i Oslo 2. april. Hedmark og
Oppland avholdt sitt møte på båten til
København 11. mars.

Dyrsku’n i Seljord
Av de nesten 80 000 besøkende og utstillere på Dyrsku’n 2016 fikk NLF besøk
av gjester som enten er medlemmer
hos NLF, eller er interessert i å bli det,
eller som ganske enkelt er interessert i
å vite hva NLF gjør. Representanter fra
våre hovedsamarbeidspartnere deltok
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sport med varebil, måtte det gjennomføres en omfattende kartleggingsprosess. Dette gjør rekrutteringsarbeidet tidkrevende, men antall
varemedlemmer/medlemmer øker.
Pr. 31.12.2016 er det registrert 845
varebiler i NLFs medlemsregister.
Arbeidet med å identifisere og
rekruttere aktuelle medlemsbedrifter
vil styrkes betraktelig i tiden som
kommer.

Refleksens dag
Trafikksikkerhet står øverst på NLFs
agenda. I forbindelse med den årlige
refleksens dag i oktober deltok flere
av våre lokalavdelinger rundt i Norge
med utdeling av reflekser. Utdeling
av reflekser er også en aktivitet i NLF
året rundt i forbindelse med andre
aktiviteter det deltas på.
på standen, og bidro til å presentere
bredden i NLFs tilbud til næringen.

Transport & Logistikk
Transport & Logistikk-konferansen i
regi av Norsk Industri mfl. er en viktig
arena i transport-Norge. Her møtes
sentrale aktører i næringen politikere
og myndigheter for å drøfte spørsmål
av stor betydning for næringen. Dette
er også en viktig arena for NLF og vi
har de siste årene deltatt med stand.
I 2016 hadde vi også med oss en
simulator montert i NLF-varebilen.
NLF deltok også med foredrag og
debattdeltagelse i flere sesjoner i
løpet av konferansen.

Varebilprosjektet
NLF Varebil ble lansert i 2015 på
bakgrunn av et ønske om økt fokus
på ryddighet i denne bransjen. Siden
det ikke finnes sentrale registre over
bedrifter som driver med godstran-

Rekruttering
Rekruttering av nye sjåfører er et viktig
arbeid for NLF. Dette arbeidet foregår
på mange ulike arenaer. Sammen
med opplæringskontorene arbeider
NLF systematisk med informasjon mot
elever i ungdomsskoler og videregående skoler for å informere om
utdanningsløpet for å bli yrkessjåfør.
Det arbeides også tett med NAV i
flere deler av landet for å rekruttere yrkessjåfører. TAKO-senteret på
Rudshøgda, hvor NLFs regionskontor
er lokalisert, ble åpnet i januar 2016
og har gjennom året etablert seg som
en viktig arena for rekrutteringsformål.
Flere små og store arrangementer og
aktiviteter, samt YSK-kurs, blir holdt
her og tilbakemeldingene er svært
gode. Som direkte resultat av dette
og arbeidet NLF gjør i samarbeid med
andre, har det nå kommet flere søkere
til yrkessjåførfaget både i regionen
som sådan og i landet som helhet.

Medlemssatsing
www.lastebil.no
Etter lansering av nye nettsider er det
stadig flere medlemsbedrifter som tar
i bruk muligheten for egen hjemmeside og registrering av ansatte og biler
med all tilleggsinformasjon. I løsningen
ligger også et helt nytt medlemsregister og KMV-løsning som gir store
muligheter for utvikling av nyttige
verktøy for alle medlemmer i NLF. Les
mer om utviklingen av Lastebil.no
under kapittel 04 Kommunikasjon. Se
også oversikt over medlemsutvikling i
kapittel 09 Status.

Vervekampanje
Vervekampanjen startet 10. oktober
2015 og varte frem til 29.2.2016. Den
ble annonsert gjennom NLF-Magasinet og på Lastebil.no. Det ble også
arbeidet aktivt for å engasjere både
medlemmer og regionene i arbeidet
og i alt resulterte kampanjen i nesten
60 nye medlemmer.
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Rådgivning
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 imidlertid 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 en 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. Ved utgangen av 2015 hadde 88 medlemmer tatt i bruk systemet.

Bransjestandarden Kvalitet
og miljø på vei (KMV)
Det fullverdige bedriftsstyringssystemet KMV er NLFs bransjestandard
som inneholder klare krav til kvalitet,

miljø og HMS. Systemet er tilpasset
medlemsbedrifter med over 3–4
ansatte. KMV ble opprettet i 1994 og
har vært nettbasert siden 2008.
Det er en god dialog med fagansvarlig og NLFs brukere. De gir nyttige tips
og tilbakemeldinger, noe som sørger
for stadig utvikling av systemet.
Ved utgangen av 2016 hadde 210
medlemmer/transportsentraler innført
KMV-systemet. Dette er en økning på
nærmere 50 prosent i forhold til 2015.
Det er en sterk interesse for denne
typen rådgivning og oppfølging og
videreutvikling av KMV vil være en sentral oppgave for NLF i tiden fremover.
ISO 39001 Trafikksikkerhet
I 2015 påbegynte NLF arbeidet med
å utvikle KMV til å bli et fullverdig
program som kan være grunnlag for
sertifisering etter ISO 39001 Trafikksikkerhet. Det ble inngått et samarbeid
med Teknologisk Institutt (TI) og et nytt
tilbud til våre medlemmer ble iverksatt.
Våren 2016 ble så den første NLF-
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bedriften, Ruuds Transport AS, sertifisert etter ISO 39001 med basis i KMV.
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
2016 drev NLF rådgivning for 48
medlemsbedrifter.

Skadeforebyggende arbeid
Det er fortsatt mange bedrifter som
har ønske om å få være med i Dugnad
for færre skader (DFFS), som er et samarbeid mellom NLF og If. I programmet
vektlegges følgende temaer:
• S kadeforebygging – hva kan sjåfører
og transportører gjøre?
• S kadeårsaker, -prosent og –frekvens
i den bestemte bedriften.
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møter i 14 bedrifter, to flere enn i 2015.
I tillegg til bedriftsbesøk og sjåførmøter orienteres det om programmet
på ulike møter i organisasjonen.
NLF Trøndelag har et pilotprosjekt
sammen med NAV og Heimdal Sjåførskole om utdanning av nye sjåfører
for tungtransport. NLF sentralt deltar i
dette arbeidet med forelesere og rådgivning sammen med bl.a. SINTEF.

På riktig side

• Ulykkesreduksjon – hva kan sjåførene
selv gjøre?
• Skadekostnader – hva koster
småskader for bedriften.
• Holdninger – avstand, fart og skader.
• Omdømme – både for sjåfører og
bedrifter.
• Sikkerhetsmessig, økonomisk og
miljømessig gevinst ved jevn
hastighet.
I tillegg til foredrag tilbys bedriften en
analyse for å avdekke mulige årsaker til
skader. Analysen gjøres ved at sjåførene
og ledelsen i bedriften svarer på en
anonym undersøkelse om kjøreadferd.
Svarene fra undersøkelsen analyseres
og presenteres på et eget møte med ledelsen der en også gjennomgår forslag
til tiltak for å redusere ulykker og bedre
bedriftens omdømme og økonomi.
Der det har vært foretatt undersøkelse har tilbakemeldingene vært positive
og de aller fleste har hatt reduksjon i
skader.
I 2016 ble det avholdt 16 sjåfør-

Trafikksikkerhetsprogrammet «På riktig side» eies
og administreres av NLF
med If som prosjektpartner. Programmet skal
bidra til at fartsgrensene
overholdes, at ulykkesfrekvensen synker, at
sjåførene får en bedre hverdag
og at næringens omdømme bedres.
Programmet har hatt flere mål
for 2016, blant annet oppfølging av
transportbedrifter som ser økonomisk
vinning med å delta aktivt i På riktig
side. Denne interessen er økende og
i disse bedriftene gjennomføres det
møter med ansatte hvor følgende
tema er på agendaen:
• O
 mdømme – hva kan vi bidra med
for at omdømmet til den norske
lastebilen skal bli enda bedre?
• K jøreadferd – hva kan vi bidra
med for at hastighet og forbruk
reduseres?
• S kadeutvikling – hva kan vi bidra
med for at skader reduseres?
• A
 nsattes fordeler gjennom
arbeidsgivers medlemskap i NLF

Vinteren 2016 igangsatte NLF i samarbeid med ENOVA en prosess hvor
NLF på vegne av medlemsbedrifter
som er deltagere i På riktig side ønsker
å søke økonomisk støtte til energiledelse i bedriften. Det har i 2016 vært
åtte bedrifter som har benyttet seg av
dette tilbudet og vi ser at interessen er
økende.
Medlemsmøter er også viktige
arenaer for å fremme På riktig side.
Prosjektleder har vært til stede
på flere møter i regionene, og foredrar da om
prosjektet og oppnådde
resultater.
En annen viktig del
av programmet er
nettverksbygging med
deltagelse i ulike fora hvor
det jobbes med omdømme og
trafikksikkerhet. Programmet er i løpet
av 2016 presentert på messer, utstillinger og nettverksmøter hos blant
annet Trygg Trafikk, Statens vegvesen
og Nordisk Vegforum. I tillegg til deltagelse på ulike interne møter og
messer er det også produsert informasjonsmateriell i form av tekst og
video, sistnevnte for spredning i sosiale
medier for å øke oppmerksomheten
rundt På riktig side-tilbudet.
Interessen for programmet er jevnt
stigende. Ved utgangen av året er det
255 bedrifter med 3 139 biler som er
bekreftede deltagere i prosjektet, en
oppgang på rundt 20 prosent fra 2015.
Tilbakemeldingene fra bedrifter som
er med, er positive. De bekrefter at
deltagelse i På riktig side har vært en
viktig årsak til lavere skadefrekvens og
mer økonomisk kjøring.

Innlemmet i programmet er e-læring
basert på modulbygde elementer,
hvor det så langt er produsert åtte
moduler.
57
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Etter at faggruppene ble endret og nytt mandat utarbeidet
etter landsmøtet i Trysil i 2012, har dagens grupper med
mindre justeringer fungert i noen år.
Det ble derfor gjennomført en evaluering av faggruppenes arbeid i løpet
av 2016. Erfaringene varierer fra gruppe til gruppe. På enkelte områder er
det stort engasjement. Faggrupper skal
bidra til kompetansebyggingen i organisasjonen. Det ble konkludert med at
det skal forsøkes en noe annen modell
for arbeidet basert på en modell som

er brukt hos NLFs danske søsterorganisasjon DTL. I Danmark er dette snudd
ved at det er medlemmenes engasjement som styrer hvilke grupper som
dannes. Derfor vil det i løpet av 2017
bli innkalt til møte i alle eksisterende
faggrupper for å avklare om arbeidet i
gruppene skal fortsette. Nye grupper
kan også bli opprettet.

Faggruppe for distribusjon, langtransport og ADR
Leder:

Kjell Haugland

Forbundsstyret

Medlemmer:

Bård Solberg

Region I

Ørjan Bråthen

Region II

John Erik Kjettorp

Region III

Børre Leirvik

Region IV

Nils Anders Larsen

Region V

Oddbjørn Kristensen

Region VI

Rune Holmen

Region VII

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 avfall, om Tolletatens
grensekontroll og bruk av elektronisk
veifraktbrev.
Det har vært avholdt ett møte i
faggruppen i april 2016 i forbindelse
med seminaret om klima og miljø.
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Seminaret som faggruppen Distribusjon, langtransport og ADR arrangerte
var meget bra med hensyn til innhold
og foredragsholdere, men det var likevel for få NLF-medlemmer til stede.
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Faggruppe for tømmer, landbruk og levende dyr
Leder:

Øyvind Lilleby

Forbundsstyret

Medlemmer:

Egil Haugen

Region I

Kjell Jon Nyløkken

Region II

Ivar Mustvedt

Region III

Dag Grødum

Region IV

Inge Råheim

Region V

Nils Erik Røe

Region VI

Steve Strøm (sluttet i løpet av året)

Region VII

Fagansvarlig i administrasjonen har
vært teknisk rådgiver Rune Damm,
med faglig støtte fra regionsjef
Guttorm Tysnes (levende dyr).
Gruppen har gjennomført ett tømmerseminar, hvor temaene blant annet var:
• Hvordan svenskene gjør det?
• RSS på slepvogn
• Lastehøyde og stabilitet
• Kontroll langs vei
• Skogsbilveienes fremkommelighet
• Sikring av last

til dette. Levende dyr-gruppen har
hatt to møter, med formål å planlegge
seminar for de som driver med levende dyr. Seminaret ble avholdt våren
2016. Medlemmer av faggruppen 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 utfordringer for transportørene. Arbeidet er ikke avsluttet,
men vil fortsette også i 2017.

• Bruk av PDA
I tillegg ble det i forbindelse med
seminaret avholdt møte blant de som
driver med tømmer i ressursgruppa.
Tømmergruppen har vært involvert
i høring om endring av høydebegrensning for tømmertilhenger. Etter
at totalvekt og lengde ble endret for
tømmervogntog i 2014, ble det raskt
behov for økt volum, og for å endre
høyden på tømmertilhenger. Vegdirektoratets forslag om økning av
høyden utover 4 meter forutsetter nå
at tilhenger er utrustet med elektronisk
stabilitetskontroll. Gruppen er positiv

Medlemmer
av faggruppen har brukt
mye tid i arbeidet med å endre
praktiseringen av kjøre- og
hviletidsbestemmelsene
for transport av
levende dyr.
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Fagansvarlig i administrasjonen
har vært teknisk rådgiver Rune
Damm (teknisk) og bedriftsrådgiver Kjetil Meaas (spesialtransport).
Jan Yngvar Tømmerholt døde i november 2016 etter en tids sykdom. Ny
leder for gruppen vil bli oppnevnt av
forbundsstyret i 2017.
Teknisk gruppe har gjennomført

Teknisk gruppe, inkludert spesialtransport
Leder:

Jan Yngvar Tømmerholt

Forbundsstyret

Medlemmer:

Jan Slettevold

Region I

Jan Petter Abrahamsen

Region III

Kai Werdal

Region IV

flere kontaktmøter med Vegdirektoratet gjennom året. Som tidligere år
hadde gruppen ansvaret for et eget

programpunkt på Transportseminaret
2016 på Color Lines båt til Kiel.

Faggruppe for anlegg, vei og brøyting

Fagansvarlig i administrasjonen
har vært seniorrådgiver Thorleif
Foss.
Faggruppen har hatt ett møte i 2016.
I møtet ble det behandlet ulike saker.
Vegdirektoratet bidro med kunnskap
om regler for underkjøringshinder, det
ble diskutert akseltrykk, fagseminar og
ulike orienteringer. Møtet gikk også
gjennom planen for et avtalt møte
med Vegdirektoratet i mai, hvor tema
var forhold knyttet til kontrakter og
vintervedlikehold. I dette møtet ble det
klart at Vegdirektoratet som byggherre
ikke har muligheter til å gi pålegg til
hovedentreprenørene i deres utforming av anbudsutlysning og kontraktsinngåelse med underentreprenørene.
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Leder:

Sverre-Jan Rønneberg

Forbundsstyret

Medlemmer:

Egil Nicolaysen

Region I

Henrik Ånerud

Region II

Torfinn Brenna

Region III

Tor Bjarne Asheim

Region IV

Bjørn Rivenes

Region V

Arnt Egil Aune

Region VI

Arnold Hauan

Region VII

Det ble derfor klart for faggruppen at
det er svært viktig med god kompetanse på forståelse av anbud og
kontrakter for våre medlemmer. Det
er også viktig å påse at betingelsene
i kontraktene, særlig med hensyn til
syklustid, er mulig å gjennomføre
innenfor de økonomiske rammene
som legges til grunn, og innenfor
regelverket for HMS.
Den årlige spørreundersøkelsen i
regi av faggruppen knyttet til opplevd
vintervedlikehold ble gjennomført
i mai. Undersøkelsen tyder på at tilfredsheten med vintervedlikeholdet er
svakt jevnt stigende de siste årene. Det
er først og fremst i tilfeller med store
snøfall og ved temperatursvingninger
rundt 0 grader at tilfredsheten med

vintervedlikeholdet oppleves som
lavest. Ved normale vinterforhold og
snøfall er det en jevnt økende tilfredshet de siste årene.
Faggruppens medlemmer er NLFs
representanter blant annet i Statens
vegvesen sitt Bransjenettverk for
vinterdrift, som har behandlet en rekke
spørsmål knyttet til vinterdriften gjennom flere møter (opplæring, konkrete
prosjekter, drifts- og erfaringsutveksling, HMS og kontrakter). Faggruppen er også 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.
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06 Faggruppene

Faggruppe for varebil
Leder:

Heidi Dahl

Forbundsstyret

Medlemmer:

Ulrik Kristensen

Region I

Kurt Moe

Region II

John Erik Kjettorp

Region III

Pål Johannesen

Region V

Fagansvarlig i administrasjonen
har vært bedriftsrådgiver Kjetil
Meaas.
Faggruppe varebil har hatt tre
møter i 2016. Det arbeides med å få

til et seminar for gruppen, eventuelt
sammen med andre grupper. Det er
også utarbeidet en brosjyre til bruk i
markedsføringen ovenfor bedrifter og
speditører. 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.

Faggruppe for bilberging
Leder:

Alv Ervik

Forbundsstyret

Medlemmer:

Geir Homlund

Region I

Ove Thoresen

Region II

Gunnar Hunsbedt

Region IV

Ann Kristin Forsdal

Region VI

Tor Sverre Isaksen

Region VII

Fagansvarlig i administrasjonen
har vært rådgiver Frank Lauritz
Jensen med fag- og administrativ
støtte fra bedriftsrådgiver Kjetil
Meaas og markedsdirektør Kjell
Olafsrud.
Faggruppen har avholdt ett møte i
2016.
Bilbergergruppa 2016 ble forsøkt
revitalisert men ble beklageligvis
preget av frafall i ressursgruppen. Vi
opplevde at vår representant Olaug
Hamran ble syk på høsten 2016 og
døde rett før jul. Dag Lie ønsket i tillegg
å trekke seg av helsemessige årsaker.

Det arbeides med å skaffe erstattere
for disse ressurspersonene.
Geir Holmlund har forsøkt å fremforhandle en innkjøpsordning for Bilbergerne. Dette tilbudet blir distribuert
til medlemmene i NLF som tilhører
gruppen.
Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant bergerne for å kartlegge kompetansenivået. Det viser seg
at over 90 % av bergerne har gjennomført kurs (N301) og kunnskapen innen
førstehjelp er også tilfredsstillende.
Kjell Olafsrud viderefører arbeidet
med en «APP» for bilbergerne.

61

ÅRSBERETNING 2016 | NORGES LASTEBILEIER-FORBUND

07 NLF Arbeidsgiver
Tariffutvalget
Ved utgangen av perioden er tariffutvalget sammensatt av:
Bedrift

Representant

Valgperiode

Torstein Øvsthus & Sønner AS

Harald Øvsthus

2016 – 2018

P.E. Kristiansen Transport AS

Sindre Kristiansen

2016 – 2018

Hans Ivar Slåttøy Transport AS

Kristian Warholm

2016 – 2018

Gausdal Landhandleri AS

Trine Sommerfelt Stenberg

2016 - 2018

Østerhus Transport AS

Hallgeir Barkved

2015 – 2017

PostNord AS

Einar Løndal

2015 – 2017

Haukebøe Transport AS

Elling Haukebøe

2015 – 2017

Hoyer Norway AS

Odd Jacobsen

2015 – 2017

Leder av tariffutvalget:

Einar Løndal

Nestleder av tariffutvalget:

Harald Øvsthus

Arbeidsutvalget /Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2016:
Harald Øvsthus
Einar Løndal
Odd Jacobsen
Sindre Kristiansen
I tillegg deltar forbundsleder Tore Velten og administrerende direktør Geir A. Mo i tariffutvalget, arbeidsutvalget og
forhandlingsutvalget.

Medlemmene
NLF Arbeidsgiver hadde per 1.2. 2017
i alt 85 medlemmer, mot 89 medlemmer foregående år. Det var ca. 3700 ansatte i disse bedriftene mot rundt 3000
foregående år. Medregnet NLF-bedrifter med medlemskap i NHO Transport
utgjorde tariffellesskapet i NLF i alt
104 bedrifter. Med hensyn til antall
62

tariffbedrifter er NLF Arbeidsgiver den
klart største arbeidsgiverorganisasjonen innen lastebilnæringen. Vi har et
nært samarbeid med NHO Transport
der også flere medlemmer deltar aktivt
i tariffarbeidet. Det altoverveiende
antallet medlemmer er tilsluttet
Godsoverenskomsten.
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07 NLF Arbeidsgiver

Tariffoppgjøret 2016
Særlig arbeidstakersiden, men også
delvis arbeidsgiversiden, stilte med en
omfattende kravliste foran årets tariffoppgjør. Det ble harde forhandlinger

og mekling. Partene kom på overtid
den 15.juni kl. 05.10 fram til enighet
om en ny godsoverenskomst.
Foruten det generelle tillegget på

kr. 2 per time – for de som lå over minstelønn – ble stikkordsmessig hovedresultatene av meklingen følgende:

1. Minstelønnssatser distribusjons- og nærtransport:
Sjåføransiennitet

Minstelønn per time		

Minstelønn per måned (163 timer)

0-3 år			

kr. 165,65			

kr. 27 000,95

3-6 år			

kr. 167,65			

kr. 27 326,95

6 år +			

kr. 169,65			

kr. 27 652,95

2. Langtransport
• Den nye timesatsen for aktiv eller
produktiv tid i langtransportavtalen
er kr. 99, 61.
• Nytt langtransportutvalg og vurdering av lønnssystemet ved mellomoppgjøret.
3. Andre forhold
• Matpengesatsen økes fra kr. 78,50 til
kr. 82,50.

64

• D
 eltakelse på et 35 timers YKB-kurs
lønnes som en normallønnsuke
(ordinær timelønn)
• Kravet om etterbetaling til arbeidsgiver for YKB-kurs dersom den ansatte slutter i bedriften fjernes i den nye
tariffavtalen
• Arbeidsgiver dekker reise til og fra
kursstedet dersom YKB-kurset ikke
avholdes på stasjoneringsstedet
• Som følge av endringene over er

bilaget om yrkeskompetansebevis
delvis skrevet om
• Det skal settes ned et eget partssammensatt utvalg for å kartlegge
bransjens kompetansebehov
• Prøveordningen
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07 NLF Arbeidsgiver

Medlemstilbud og bistand til enkeltmedlemmer i perioden
På årskonferansen til NLF Arbeidsgiver
den 11. og 12. mars 2016 deltok 100
personer, hvilket var ny rekord.

Det har blitt arrangert fire spesialkurs
i regi av NLF Arbeidsgiver med i alt
114 deltakere. Det dreier seg nærmere

bestemt om følgende kurs:

Kurstittel

Tid og sted		Antall deltakere

Arbeidstid – overholder og utnytter du reglene?

Oslo, 21.09.16

33

Arbeidstid – overholder og utnytter du reglene?

Oslo, 13.10.16

32

Ansettelsesforhold

Oslo 16.11.16

25

Ansettelsesforhold

Stavanger 01.02.17

24

Det ble sendt ut ni nummer av
Tariffinfo til medlemmene i 2016
med spesialinformasjon om tariffog arbeidsgiverspørsmål.
I alt 48 bedrifter ba om og fikk

juridisk bistand i 2016. I gjennomsnitt
fikk hver av disse bedriftene ca. 5
timers rådgiving, en del også 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

Tariffutvalget og Arbeidsutvalget
Tariffutvalget hadde i styreperioden
fire møter. Arbeidsutvalget, som også
er identisk med forhandlingsutvalget
til NLF Arbeidsgiver, møttes i tillegg
tre ganger i forbindelse med tariffoppgjøret (godskonferanse, forhandlingsmøte og mekling).

• T ariff- og arbeidsgiverkonferansen
2017
• Høring om mer fleksible arbeidstidsordninger
• Høring om vern av varslere
• Mellomoppgjøret 2017

Av saker Tariffutvalget har engasjert
seg i perioden utover tariffoppgjøret
2016 nevnes:
• Ny tariffavtale innen renovasjon
• Spørreundersøkelse om egen tariffavtale for bilbergere
• Fortsatt allmenngjøring av godsoverenskomsten
• Nytt kompetanseutvalg
• Nytt langtransportutvalg
• Videreføring av forsøksordning
med utvidet arbeidstid

På årskonferansen
til NLF Arbeidsgiver den
11. og 12. mars 2016
deltok 100 personer,
hvilket var ny
rekord
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08 Samfunnsmessig arbeid
Kollegahjelpen
Kollegahjelpen er et tilbud til lastebileiere og -sjåfører som
har opplevd trafikkulykker eller andre uønskede hendelser i
forbindelse med jobben.
Først og fremst er ordningen ment
som en medlemsservice. NLFs kollegahjelpere bistår likevel ikke-medlemmer
etter behov og mulighet.
NLFs tilbud om Kollegahjelp er 21 år
og i stadig utvikling. Behovet er fortsatt
stort, selv om ulykkestallene har gått i
riktig retning i Norge de siste årene.
Nokas alarmsentral er operativ døgnet rundt. Telefonnummeret 415 44
400 er et viktig nummer, slik at det blir
enklere for politi og redningsetater å få
kontakt med en av våre 59 kollegahjelpere plassert i hele Norge. Fra 2017 har
If overtatt ansvar for Kollegahjelpens
alarmsentral.
37 personer deltok på Kollegahjelpseminaret på Gardermoen i september.
På seminaret var det fokus på hvorfor
kollegahjelpen er viktig, erfaringer fra
Sverige, erfaringer fra Norge og ikke
minst krisereaksjoner, sosiale medier

og samtalemetodikk. Kollegahjelperne
diskuterte hvordan vi skal gjøre Kollegahjelpen mer kjent.
På Gardermoen ble ekteparet Tove
og Johan Espeseth takket etter hhv. 17
og 21 års innsats som kollegahjelpere. I
tillegg har Erik Rynning, Dagrunn
Krakeli, Benn Olaf Tvedt, Tor Bjarne
Asheim og Ernst Bigset valgt å trekke seg.
Kollegahjelperne er alle frivillige
og arbeider uten godtgjørelse. Etter
alvorlige ulykker eller hendelser blir de
kontaktet av lastebileieren, kollegaer
på veien, politiet eller AMK-sentralen.
Hjelpen består først og fremst i et
tilbud om en samtale samt støtte fra
en som kjenner yrket. Kollegahjelpere
kan imidlertid også bistå med praktisk
hjelp og informasjon, samt kontakt
med pårørende.
Kollegahjelperne kan også selv ha
behov for støtte. Mange er flinke 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 kollegahjelperne i Norge.
Det er registrert kollegahjelp etter
35 ulykker i 2016. 11 av ulykkene
var dødsulykker. Begge deler er en
nedgang fra tidligere år. Vi ser fortsatt
at det er mange møteulykker der det
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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 2016 hadde 64 skoler og
2637 barn fått besøk av NLFs tillitsvalgte. I juni deltok Ketil Solvik-Olsen
på et Venner på veien-arrangement
i Oppland, noe som naturlig nok fikk
bred oppmerksomhet i media.
Informasjonsfilmen «Stopp, se og
vink», er utarbeidet spesielt for prosjektet og ble en farsott i sosiale medier.
Ved utgangen av 2016 var den sett
over 1 million ganger.
Venner på veien er finansiert med
støtte fra Samferdselsdepartementet,
Trygg Trafikk, If og NLF.
er mistanke om selvmord/forsøk på
selvmord. Flere av kollegahjelperne har
blitt kontaktet etter ulykker som har
vært i tidligere år. Erfaringene mange

gjør seg er at disse ikke hadde fått
god nok hjelp i starten og fremdeles
trenger støtte og en god «lytter» for å
få ut sin frustrasjon og redsel.

Kollegahjelperne kan
også selv ha behov for
støtte. Mange er flinke til
å snakke med hverandre
etter ulykker, samtidig
som de er bevisste på sin
taushetsplikt
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Hovedkontoret
NLFs administrasjon består av to
avdelinger – avdeling for politikk og
stab samt avdeling for marked og
informasjon.
Gjennom året har det skjedd enkelte
endringer i personalet. Knut Gravråk
med fortid både som lastebileier og
møtende vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget, startet opp
som rådgiver for adm. direktør og den
øvrige ledergruppen fra 1. oktober
2016.

Karin Noreng gikk av med pensjon
helt mot slutten av året etter mange
års innsats for NLF. Christian Myrstad er
ansatt i 50 % stilling i NLF for å ivareta
bl.a. tekniske deler av medlemsregisteret og øvrige av forbundets
IT-løsninger. Myrstad overtok også
deler av Norengs oppgaver.
Teknisk rådgiver Rune Damm sa
opp sin stilling i november 2016 og
når dette skrives er Dag Nordvik ansatt
som fagsjef tekniske spørsmål.

Ved utgangen av 2016 besto administrasjonen sentralt av:
• A
 vdeling for marked og informasjon med 9 stillinger med ansvar for
marked, NLF-Magasinet, web og medlemsregister, regioner og ekstern
og intern informasjon.
• A
 vdeling for politikk og stab med 9 stillinger, med ansvaret for økonomi,
administrasjon, NLF Arbeidsgiver, politikk nasjonalt og internasjonalt,
prosjekter og teknisk, samt oppgaver knyttet til de tillitsvalgte organene.
• A
 dministrerende direktør er daglig leder og forbundets ansikt utad,
arbeidsgiver og leder av organisasjon 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.
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Region I Østfold og Oslo/Akershus
Generelt
NLF region 1 legger stor vekt på å
gjøre seg synlig i de fora der det er
viktig at norske transportører blir hørt.
Våre representanter deltar aktivt i
næringspolitisk arbeid og debatt på
kommune-, fylkes- og riksplan. Samtidig griper vi fatt i mindre, men viktige
lokale saker, som kabotasje og ulovlig
transportvirksomhet.

Andre saker
MODULVOGNTOG OG
PÅHENGSTRUCK
Det har vært store utfordringer ifb.
bruk av modulvogntog i Østfold. NLF
region 1 har engasjert seg sterkt i
arbeidet for å få åpnet flere strekninger
for denne typen vogntog. Spesielt er
strekningen mellom E6 og E18 – RV111
og 22 viktig.
Flere av NLFs medlemsbedrifter
hevder at utenlandske konkurrenter
benytter strekningen ulovlig. Dette er
konkurransevridende, men viser også
at strekningen i praksis er egnet for
denne type trafikk. Arbeidet med å få
åpnet strekningen for modulvogntog
snarest mulig fortsetter.

Etter flere møter
med byråd og opposisjon
gikk flertallet i bystyret
inn for å unnta alle
tyngre kjøretøy med
Euro VI-motorer.
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Det har også vært et sterkt ønske
blant flere medlemsbedrifter å få tillatelse til å kjøre med påhengstruck.
NLF har i lengre tid blitt lovet en
høringssak om dette uten at noe så
langt har skjedd. Påhengstruck er tillatt
i flere andre europeiske land og burde
derfor være det også i Norge. Arbeidet
med saken fortsetter.
BASTØ-FOSEN
Sent i 2016 ble de nye satsene for
AutoPASS-passeringer i Bastø-Fosen
klare. De viste en sterk økning i sat-

sene, noe som medførte sterke reaksjoner blant transportørene som benytter
strekningen. Regionen engasjerte seg
i saken og etter mange møter både
regionalt og ikke minst sammen med
NLF sentralt i Vegdirektoratet vant
regionen frem.
NLF fikk fullt gjennomslag og
kravet om kraftig forhøyede forskuddskrav ble skrinlagt. Kort tid etter
presenterte Bastø-Fosen sine nye
betingelser, som i det alt vesentlige
imøtekommer transportørenes/NLFs
krav.

Næringspolitisk
• N
 LF Oslo & Akershus er sterk motstander av rushtidsavgift i Oslo og vil
fortsette arbeidet mot denne type næringsfiendtlige avgifter.
• N
 LF Oslo & Akershus har vært svært opptatt av økte bompengesatser
og uforutsigbarheten i disse. Landet er dekket av hundrevis av stasjoner
og et utall av bompengeselskaper. Disse selskapene øker sine satser på
ulike tidspunkter og for transportører som driver virksomhet over et stort
geografisk område, blir avgiftsøkningene svært uforutsigbare. Regionen
opplever også bekjentgjørelsen av avgiftsøkningene som mangelfull.
• O
 slopakke 3 er et annet viktig tema regionen har jobbet med gjennom
flere møter med sentrale aktører i fylkene. Hensikten er å unngå at planlagte ekstraavgifter innføres og således at ytterligere begrensninger for
næringstransporten unngås. Det er imidlertid et tankekors at betydelige
deler av Oslopakke 3 skal brukes til gang- og sykkelveier og andre miljøtiltak. Formålet er å få ned bruken av privatbil inn og ut av Oslo.
• Det så lenge ut til at det «nye» byrådet i Oslo ville innføre totalt dieselforbud på dager med sterk forurensing. Dette satte NLF seg sterkt imot.
Etter flere møter med byråd og opposisjon gikk flertallet i bystyret inn
for å unnta alle tyngre kjøretøy med Euro VI-motorer, samt alle tunge
kjøretøy med dokumentert kjørebehov. Forbudet gjelder i tillegg kun på
kommunale veier. Regionen er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag
for sine standpunkter.
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Region II Hedmark og Oppland
Generelt

Andre saker

• Lærlingedag ble arrangert i samarbeid med opplæringskontorene.
Motivasjonsforedrag inne, lastebilkjøring med simulator, truckkjøring
og nye lastebiler ute. 140 ungdommer deltok.

• E n av våre medlemmer ble skadet og
bilen totalvrak da en ny trebru knakk
sammen på E6 ved Sjoa i februar. Kollapsen skyldtes en regnefeil. Politiet
henla først saken, men har tatt den
opp igjen etter klage fra NLF.

• Regionen legger stor vekt på bedre
veger og trafikksikkerhet.

• T re nye veger er åpnet i 2017. 33
kilometer på E6 i Gudbrandsdalen er
det største prosjektet. 7,5 km ny RV4
i Gran har vi ventet lenge på. FV33
er en svært viktig fylkesveg. Nå er 9
kilometer fra Totenvika til Skreifjella
tatt i bruk!

• Region II opplever god respons på
høstseminarer og årsmøter. I 2016
ble både årsmøtearrangementet til
København og høstseminaret på
Savalen fullbooket. På høstseminaret
var «klimasmarte transporter» et
fengende hovedtema.
• V
 enner på veien ble gjennomført
på seks ulike skoler i Hedmark
og Oppland, med trafikklek med
lekebiler inne, rollespill rundt lastebilen, blindsonedemonstrasjon og
refleksbruk i et mørkt bomberom.
På Hoffsvangen skole i Østre Toten,
viste Tore Velten fram prosjektet for
samferdselsministeren.
• Det er sendt 33 nyhetsbrev med
fersk og kortfattig informasjon til
medlemmene.
• Lastebileierforeningene i Gausdal
og Gudbrandsdal arrangerte Lastebilens dag.
• V
 aldres Lastebileierforening ble
kåret til «årets lastebileier» etter å ha
doblet medlemsoppslutningen på 10
år. Regionens medlemstall er stabilt.
• Flere mindre lastebileierforeninger er
slått sammen bl.a. i Østerdal.

• I 2016 ble det åpnet to nye døgnhvileplasser ved E6 i Oppland. Ved
Biri travbane er det 30 oppstillingsplasser for lastebiler/vogntog/semi-

trailere. På Vinstra hele 50 plasser.
Begge steder er det god tilgang til
strøm, toaletter, dusjer og servering.
• S tatens vegvesen har opprettet et
forum for godstransport i Region Øst
der NLFs regionsjefer i region 1 og
2 er med. Målet er å styrke dialogen
og samarbeidet mellom offentlig og
privat sektor om aktuelle utfordringer
og problemstillinger innenfor godstransport på veg i regionen.
• H
 ele regionstyret møtte ledelsen for
Utekontrollen i vårt distrikt. Vi ønsker
en positiv dialog med kontrollmyndighetene, men er bekymret for
måten kontrollresultatene presenteres på.

Næringspolitisk
• Regionen har kommentert en rekke høringer.
• D
 et har vært flere møter med Nye Veger. Selskapet har plassert E6 på
pallen. Utbyggingen Kolomoen-Moelv starter i 2017.
• Regionsjef Guttorm Tysnes er leder i Vegforum Innlandet.
• N
 LF Hedmark og Oppland holdt innlegg om vegutbygging da
Stortingets transportkomite var på befaring.
• R
 egionen har sammen med lokale politikere fokusert på vegene
som overraskende er falt ut av etatenes forslag til ny NTP de første åra:
E6 i Gudbrandsdalen, E16 i Valdres og E16 i Hedmark
• S kal RV2 og RV25 fortsatt gå midt gjennom Elverum sentrum? Det har
vært en dragkamp i flere år. Elverum kommunestyre sa med 18 mot 17
nei til SVVs forslag. Flertallet ønsker at de to riksvegene flyttes ut av
sentrum. Ordføreren gir NLF mye av æren for resultatet i kommunestyret.
• N
 LF Hedmark og Oppland har holdt foredrag om klimasmarte
transporter for begge våre fylkeskommuner.
• D
 et er bra at nye veger tas i bruk, men NLF Hedmark og Oppland er
bekymret for høy bompengebelastning.
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Region III Buskerud, Vestfold og Telemark
Generelt
• I alle tre fylkene er det ganske jevnlig
kontakt med Vegvesenets ledelse,
dels ved årlige informasjonsmøter og
dels ved at SVVs avdelingsdirektører
pleier å være med på de respektive
fylkesårsmøtene. På seminarer og
konferanser om samferdsels- og
vegspørsmål er det også hyppig
anledning til å fremføre NLFs synspunkter. Innspill fra tillitsvalgte og
medlemmer, ris og ros tar vi også
opp ved henvendelser pr e-post eller
telefon. Også kontakt med kommunale myndigheter om konkrete veger
har blitt tatt (f.eks. om vegforholdene
gjennom Åmot sentrum i Buskerud
og reguleringsønsker for avkjøring fra
rv 36 til Ulefoss i Telemark).
• I begynnelsen av året ble vi anmodet
om å stille med modulvogntog på
E 18 Langangen for å prøve ut et
mulig regime der i forbindelse med
vanskelige reparasjonsarbeider. TEB
Trans og Tipp Frakt stilte biler og
sjåfører. Ordningen med å la trafikken gå på bruene samtidig med
reparasjonsarbeidene er ikke ideell,
men NLF hadde foreslått den som en

klart bedre løsning enn opprinnelige
planer om å bruke gamleveien.
• R
 egionens tillitsvalgte og administrasjon har deltatt på en rekke konferanser og seminarer i Vegvesen- eller
fylkeskommunal regi: om valg av
alternativer for hovedveier øst-vest,
KVU om bl.a. rv 7, rv 52 og E 134.
Vi har også vært aktive på såkalte
ROS-seminarer i forkant av bru- og
tunnelarbeider på E 18. Likedan er vi
med på vegvesenets bystrategikonferanser.
• D
 yrsku’n-deltakelsen i Seljord (andre
helg i september) har blitt tradisjon
som møtested for NLF-folk fra store
deler av Øst- og Sør-Norge. I 2016
måtte region III ta eneansvar for
dette arrangementet sammen med
NLFs hovedsamarbeidspartnerne.
Det krever ganske mye innsats fra
fylkene, mest i form av tid og folk. De
økonomiske sidene ved opplegget
er begrensede og hovedsamarbeidspartnerne er med på å dele dette.
Fylkenes tillitsvalgte stiller godt opp
som standbetjening en eller flere
dager. På årets stand var dessuten
NLFs nye forbundsleder aktivt til

Næringspolitisk
• Jevnlig kontakt med NHO prioriteres. I Telemark er NLFs regionsjef
medlem av NHOs transportutvalg. I de to andre fylkene er det mer
uformelle kontaktflater mellom NLF og NHO.
• Pressekontakt vektlegges i alle fylker og både tillitsvalgte og regionsjef
slipper relativt ofte til i presse og radio/TV lokalt om aktuelle saker. Heller
ikke nå har vi hatt eksempler på skjev eller negativ omtale av vår virksomhet. Men vi har i et tilfelle oppnådd konkret resultat ved at Vegvesenet
reverserte gjennomførte tiltak som virket transporthindrende for lange
kjøretøy (tømmertransport på fv 156).
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stede alle tre dagene. Adm.dir. Geir
A. Mo deltok på standen lørdag.
Konklusjonen fra alle synes å være
at dette er en god møteplass for
bransjen og et godt profileringsvindu
for et bredere publikum.
• A
 rbeidet for å få gode ferjeforbindelser Horten-Moss følges tett, ikke
minst av NLF i Vestfold.
• T rafikksikkerhetsaspektet vektlegges
i all utadrettet virksomhet for eksempel i uttalelser gjennom pressen.
Videre har vi mer og sterkere enn før
vektlagt de miljøpolitiske aspektene
ved transporten.
• K ontakt mot de politiske miljøene i
regionen har blitt ivaretatt som før.
Formelle og ikke minst uformelle
kontakter på møter og konferanser
vektlegges. Regionsjefen var invitert
med på Stortingets transportkomite
på deres befaring i Telemark 5.–6.
september.

Andre saker
• D
 iskusjonene om lokallagsstrukturen
har etter en prosess over et par-tre
år nå ført til at man i Vestfold har tre
lag, nordre og søndre Vestfold, og
Larvik lokallag. I Telemark er det bare
to lag: nedre og øvre Telemark. En
tilsvarende sammenslutningsprosess
har det foreløpig ikke vært interesse
for i Buskerud.
• B
 uskerud NLF gikk i september
sammen med MEF Buskerud om
å lage et felles medlemsmøte på
Vikersund hvor Geir A. Mo var hovedinnleder om hvilke felles interesser
og oppgaver de to organisasjonene
kan ha.
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• T elemark fikk med god bistand fra
Vegvesenet gjennomført en «Lastebilens Dag» på Notodden lørdag 20.
august. Besøkstallet kunne ha vært
større, men som førstegangstiltak
gav det både NLF, våre samarbeidspartnere og Vegvesenet grunnlag
for å si at dette bør gjentas i 2017.
Forbundsleder Tore Velten deltok på
arrangementet.
• V
 estfold arrangerte høsten 2016 et
medlemsmøte med to tema: et om
tekniske bestemmelser for regulære
spesialtransporter og et om digitale
karttjenester. Brukbar oppslutning.
• I Vestfold arrangeres i tillegg årlig en
sommertur for støttemedlemmer
(årets gikk til Gålå) og et julemøte/
julemiddag i Åsgårdstrand. Begge
disse har svært god respons.
• I alle fylkene har det vært avholdt
medlemsmøter om NLFs tilbud på
HMS/KMV og om arbeidstilsynets
kontrollrutiner.
• Arbeidet med aksjonen «Venner på
veien» er godt mottatt i fylkesstyrene og gjennomføring av aksjoner
organiseres.
• Regionen samarbeider godt, ikke
minst ved at ledere og nestledere
i de tre fylkene jevnlig møtes i en
samordningsgruppe. Her deltar også
regionens forbundsstyrerepresentant
og regionsjefen. Også i forberedelsene til landsmøtet i Alta og ikke minst
i prosessen rundt nye vedtekter for
NLF var det mye drøftinger innen
denne ledergruppa.
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Region IV Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Generelt

Andre saker

• Rogaland og Agder har hatt 3
formelle møter i «tungbilforum» der
vi fremmer medlemmenes innspill i
saker som omhandler vei. Agder har
deltatt på samling som omhandler
vintervei vedlikehold – eller mangel
på sådan.

• V
 enner på veien har vært en formidabel suksess i regionen. Dette
prosjekter fortsetter med økt styrke.

• Hele regionen bidro til en aktiv stand
på Dyrskuet i Lyngdal.
• Regionen sender ukentlig ut informasjon til medlemmer som har
e-post. Dette er informasjon knyttet
til bransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det går til 800 samarbeidspartnere, medlemmer og lastebilinteresserte.
• V
 i har hatt medlemsmøter ifb. «På
riktig side», «Kvalitet og miljø på vei»,
ENOVA med mer og samlet flere
hundre medlemmer til møter.

• A
 rendalsuka blir viktigere og
viktigere. I år hadde regionen godt
besøk av politikere fra regionen.
• T ett på SVV mht. vekter og dimensjoner 25,25m og 24m – 60t

• M
 øter med ordførere i regionen
for felles framstøt mot aktuelle
myndigheter.
• G
 odt med oppslag i media i flere
saker som bymiljøavtale i Rogaland,
veivedlikehold, bompenger, utenlandske må betale bompenger med
mer.

Næringspolitisk
• D
 enne perioden har vi fokusert på de forskjellige politiske partier. Vi er
avhengig av at visjonen vår kommer godt fram: Godstransport på vei får
full aksept for sin nytte for samfunnet.

• Samferdselsministeren besøke oss og
hadde foredrag under Arendalsuka.
Det var åpent for spørsmål i en god
atmosfære.

• D
 et har vært utallige møter for å fortelle samfunnet at det økte bompengetrykket vil fordyre transport. Det er ikke lastebileier, men vareeier
som skal betale bompengene. Med det trykket som kommer nå ifb. E39
og «bymiljøavtaler» vil bompenger nå et nytt nivå. Det blir viktigere enn
noen gang at utenlandske lastebiler og el-biler også bidrar til finansieringen av norske veier. Det er også eneste måte å opprette rettferdig
konkurranse på.

• T ettere samarbeid med opplæringskontorene og foredrag på skoler og
stand på messer.

• D
 et har vært leveranse til NTP, og våre prioriteringer er sterke angående
E134 med arm til Bergen, E18 og E39. Dette er viktige prosjekter for oss å
forsere i sterkest mulig grad.
• A
 v politiske saker er fortsatt E18, E39 og E134 de viktigste sakene. Vi er
glad for posisjonen E134 har fått av aktuelle Øst-Vest forbindelser. I tillegg
har vi hatt mange møter rundt disse strekningene med SVV, Sørlandets
Samferdselsløft mfl.

Vi er avhengig
av at visjonen vår
kommer godt fram:
Godstransport på vei får
full aksept for sin nytte
for samfunnet.
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• V
 i har tette samarbeidsforum med NHO, LO, MEF, næringsforeninger
mfl. Det er også viktig for å kunne fortelle om lastebilens utfordringer og
fortreffelighet.
• F lere ganger på Stortinget for å snakke om regionale muligheter og
utfordringer i næringen vår.
• P
 rioritere politiske én-til-én-møter for å sette søkelyset på NLF og våre
saker.
• V
 i har startet styremøter i forskjellige kommuner der vi har invitert
ordførere til å snakke om infrastruktur.
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Region V Hordaland, Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal
Generelt
• Distriktssjefen for NLF avd. Hordaland
og Sogn & Fjordane ble i mars 2016
sykemeldt. For å ivareta noen av de
viktige arbeidsoppgavene som en
distriktssjef har, ble det leid inn ekstern hjelp i en 10% stilling. Tilrettelegging av dokumenter for fylkesavdelingenes styrer, forberede høringer,
videreformidle henvendelser fra
offentlige og private aktører m.m.
var arbeidsoppgaver som måtte
utføres.
• Styrene har gjennomgått og kommentert 27 høringer fra NLF sentralt.
Flere av disse har blitt innlevert med
et felles høringssvar på vegne av de
tre fylkesavdelingene i region 5.
• Regionen er med i ulike samarbeidsgrupper, blant annet KVUer i regi av
SVV, Stamvegutvalet E39, Sogn og
Fjordane fylkeskommune, Kontaktutvalg for E16 Arna-Voss og Vossebanen, Hordaland fylkeskommunen,
Trygg Trafikk, «Ettertankens dag»,
Trafikksikkerhetsdagen og Bergens
Næringsråd.

• R
 egionen har en målsetning om å
arbeide aktivt overfor SVV for å fremme forbundets synspunkter i viktige
veisaker. Det har i 2016 ikke vært så
mange møter med Statens vegvesen
som en skulle ønske i Hordaland og
Sogn & Fjordane, dette skyldes forhold nevnt innledningsvis. Regionen
har likevel deltatt på veiseminarer

og trafikksikkerhetskonferanser på
Vestlandet. I Møre & Romsdal er det
avholdt jevnlige møter med kontrollmyndighetene i Statens vegvesen. Her utveksles erfaringer for å
sammen prøve å skape en dialog i
kontrollsituasjonen.
• N
 LF Hordaland og Sogn og Fjordane
har i mange år lagt vekt på rekrutte-

Næringspolitisk
• R
 egionen har lagt ned mye arbeid for å få utbedret veistrekningen E136
gjennom Romsdalen. Det er arrangert store samlinger med representanter
som politikere, næringslivsfolk og Statens vegvesen. Det har vært jevnlig
kontakt med samferdselsutvalg, representanter i fylkesting og representanter på Møre- benken, noe som også har gitt god mediadekning.
• N
 LF har fått gjennomslag for E134 Haukelifjell som hovedvei mellom øst
og vest. Arbeidet med å få på plass en «arm» mellom Odda og Bergen via
Fusa jobbes det med. «Hordalandsdiagonalen» vil korte ned reisetiden
Bergen-Oslo betydelig. Hemsedal kommer godt ut, og sammen med E134
og «Hordalandsdiagonalen» vil de to veiene samle hele Vestlandet, som
den desidert beste løsningen.
• K VU Hemsedal Rv52 - Hardangervidda Rv7. NLF Hordaland står på sitt
vedtak som er Hemsedal Rv52. NLF Hordaland har fattet følgende vedtak
for mange år siden: «NLF prioriterer E134 med en arm mot Bergen, Rv 52
Hemsedal og E 16 Filefjell».
• E 16 Bergen – Voss har også i 2016 vært en ulykkesbelastet vei, med flere
ras og trafikkulykker. Regionen legger stor vekt på veistrekningen, som er
innfartsåren til Bergen fra Øst. Det finnes i dag ingen gode omkjøringsveier når E16 blir stengt.
• F ylkesavdelingen i Møre & Romsdal har engasjert seg i det nye prosjektet,
Romsdalsaksen, som er blitt lansert som et alternativ i stedet for Møreaksen. Dette er alternative kryssinger av Romsdalsfjorden på E39. Romsdalsaksen vil gi en flatere og kortere strekning enn Møreaksen.
• Kyststamveien E39 er viktig for alle vestlandsfylkene. Over Bjørnefjorden i
Hordaland er det bestemt en broløsning for å gjøre fjordkrysningen fergefri. Det vurderes en kombinasjon mellom flyte- og hengebro med en kostnadsramme på mellom 40 og 50 milliarder. NLF mener en indre trase over
land er det beste og det rimeligste alternativet her. Over Sognefjorden
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ring av nye medlemmer. I 2016 har
dette arbeidet ikke blitt prioritert av
forståelige grunner. Medlemstallet
i fylkene har likevel vist en positiv
trend i 2016. I Møre & Romsdal har
jevnlige medlemsaktiviteter gitt god
effekt, med jevnlige medlemsmøter
arrangert av fylkesavdelingen. Her
blir Transportkompetanse AS sin
lederutdanning presentert, i tillegg til
opplæringskontoret sine kurs-

tilbud. Medlemmene har fått tilbud
om gratis kurs i bruk av bakløfter og
i en av modulene i Arbeid på vei.
Det er avholdt infomøter om HMS
og arbeidstilsynet sine kontroller av
transportbransjen.
• R
 egionen har et offensivt samarbeid
med opplæringskontorene, som gir
positiv effekt ut mot unge potensielle medlemmer. I Hordaland er NLF

vurderes rørtunnel. Dette blir i så fall verdens første rørtunnel. Kostnadene
vurderes å ligge på nivå med broløsningen over Bjørnefjorden.
• I Sogn & Fjordane er også Rv 15 Strynefjellet og Fv 63 til Geiranger viktige
veiprosjekter som det jobbes med. Det jobbes også med rassikringsmidler til spesielt utsatte veistrekninger i Sogn & Fjordane.
• Det har vært en god dialog om stengingen av tunnelene på sørsiden
av Romsdalsfjorden nå som de har vært stengt i perioder på grunn av
utbedringer. NLF har fått gehør for at de stengte periodene skal legges til
tidspunkt som er minst skadelig for yrkestransporten.
• NLF har vært svært aktive i forbindelse med køprising og andre varslede
bomavgifter i Bergen. Det er demonstrert med trafikkanalyser at avvisningseffekten for nyttetrafikken er minimal, og at ny motorteknologi
har redusert miljøfarlige utslipp til et minimum. Det ble også gjennomført en politisk markering den 14. desember for å vise byrådet hvor viktig
denne kampen er for næringslivet i og rundt Bergen. Det er informert om
moderne dieselmotorer og at Euro VI-motoren er nærmest fri for lokale
utslipp. Dette har gitt grobunn til god dialog med byrådet.
• Hvile- og rasteplasser er et tema det har blitt jobbet med politisk,
mot Vegvesenet og ut mot media. NLFs medlemmer trenger samme
arbeidsvilkår som andre i samfunnet – veien er deres arbeidsplass.
Statens vegvesen ønsker NLFs råd om hvor de nye døgnhvileplassene på
den nye E39 skal plasseres. Regionen har i 2016 innlevert høringssvar i
forbindelse med nasjonal plan for hvileplasser for tungtransporten der vi
definerer hvor vi ønsker hvileplasser lokalisert.
• Ønsket om varetransport i kollektivfelt/sambruksfelt er fulgt opp.
Målsetningen er at det på sikt skal bli en lovendring som tillater varetransport i kollektivfelt/ sambruksfelt. Vi tenker miljø!

samlokalisert med Transportkompetanse Haugesund.
• T ruckers Day / Samarbeidspartnere:
Regionen har god kontakt med NLFs
samarbeidspartnere, et eksempel
på dette er samarbeidsprosjektet
Truckers Day i Molde i høst. Her var
det stor utstilling av lastebiler og
lastebilutstyr. Circle K flyttet butikken
sin til messeområdet og Dekkmann
inviterte til middag om kvelden.
Arrangementet ble godt mottatt
og det er allerede bestemt en ny
Truckers Day til september 2017.

Andre saker
• V
 enner på veien: Fylkesavdeling
Møre & Romsdal har besøkt to klasser
med Venner på veien. Et svært viktig
trafikksikkehetsprosjekt som også gir
et godt omdømme til NLF. Tilbakemeldingene har vært svært gode.
• Blindsone: Når opplæringskontoret
har vært ute i alle førsteklassene i
videregåendeskole i TIP og Service
og samferdsel, så har NLF også tatt
med en sekvens om trafikksikkerhet.
Elevene har sittet i lastebil og sett hvor
store blindsonene er. Mange av dem
som har tatt trafikalt grunnkurs hadde
dårlig kunnskap om blindsoner.

Det ble også
gjennomført en politisk
markering den 14. desember
for å vise byrådet hvor viktig
denne kampen er for
næringslivet i og
rundt Bergen.
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Region VI Trøndelag
Generelt
• Fokus på drift og vedlikehold, spesielt
vintervedlikehold.
• Det ble gjennomført undervisning
for Nord Universitet.
• Det ble gjennomført undervisning
for NTNU.
• Venner på veien ble gjennomført på
6 skoler med til sammen 500 elever.
• Det ble gjennomført flere møter med
Statens vegvesen.

Næringspolitisk
• Det har vært tett kontakt med
våre sentrale politikere i løpet
av året, der fokuset selvsagt
har vært våre vegprosjekter og
godsterminal.
• Mange møter og tett dialog
med regionale samferdselspolitikere.
• Arbeidet med Transportsvanen
med fokus på ansvarliggjøring
av transportkjøper.
• Synliggjøring av transportnæringens betydning for verdiskapningen
• A
 rbeidet med Trondheimsvegen, E6 Trondheim - Steinkjer
og Godsterminal
• Samarbeid med Trondheim
Havn og Nord-Trøndelag Havn
bidrar til forståelse for at transportformene må samarbeide
med fokus på dør-til-dør.
• Møter med politiske partier
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• S amarbeidsprosjekt med NAV
vedrørende rekruttering og utdanning av yrkessjåfører.
• Det er gjennomført et prosjekt med
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tiller
vgs. og Opplæringskontoret for
transportfag i Trøndelag for å bedre
utdanningen til vår næring. Gjennom
skjerpede krav og tettere samarbeid
mellom skolen og næringen har vi
oppnådd fantastiske resultater.

Andre saker
• L ederutviklingsplan 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.
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Region VII Nordland, Troms og Finnmark
Generelt

Andre saker

• Det har vært avviklet 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
Tromsø og Alta for de ulike fylkesavdelingene, begge steder i samarbeid
med MEF.

• R
 egionen har på lik linje med NLF
for øvrig arrangert Venner på veien
i utvalgte skoler i Nord-Norge. Totalt
besøkte vi 8 skoler i 2016 .

• Regionsmøtet ble avviklet i Gdansk
25.–26. november 2016.
• For NLF Finnmark ble 2016 ett
historisk år, for første gang i NLFs
historie ble landsmøtet arrangert i
Finnmark. Landsmøtet fant sted i Alta
17.–19. juni. Som vertsfylke hadde
vi hovedansvaret for fredag kveld,
arrangementet ble styrt av lokalkomiteen som besto av fylkesstyret
med ledsagere samt regionadministrasjon. Ledsagerturen på lørdag gikk
til Kautokeino og Maze, deltakerne
ga svært gode tilbakemeldinger på
hele landsmøte arrangementet.

• E ndelig kan Veitrafikksentralen flytte
inn i de nye lokalene i Mosjøen.
Dette er et høyteknologisk senter
som overvåker trafikken i Nord-Norge.
Med en enorm videovegg i enden av
lokalet kan operatørene kontrollere
trafikken og gi nyttig informasjon til
brukerne. NLF var selvsagt til stede og
overrakte NLF-vimpelen til leder av
vegtransportsentralen, med håp
om enda bedre informasjon til
veibrukerne i nord.

• V
 eisjef Torbjørn Naimak klippet av
kablene til den gamle sentralen og
kunngjorde at den nye sentralen i
Mosjøen var åpnet. Denne sentralen
har videoovervåkning på de fleste
fjelloverganger, de mest utsatte
tunneler og de mest trafikkerte
strekningene inn mot sentraene i
Nord-Norge. Her skal trafikken overvåkes og nyttig informasjon sendes
ut til brukerne. Statens vegvesen har
investert mange millioner i den nye
sentralen og den skal gi både de
ansatte og brukerne et bedre
produkt.

Næringspolitisk
• M
 andag 4. januar deltok regionens rådgiver på åpning av ny døgnhvileplass på Fauske. Statssekretær i samferdselsdepartementet Tom
Cato Karlsen og regionveisjef Torbjørn Naimak var til stede. NLF fikk
æren av å klippe over snoren ved åpningen.
• D
 et er også åpnet ny døgnhvileplass i Bodø hvor NLF-regionens
rådgiver deltok.
• I forbindelse med at transports og kommunikasjonskomiteen på
Stortinget var på reise med hurtigruten fra Kirkenes til Tromsø ble NLF
invitert til å holde 2 innlegg under reisen. NLFs regionsjef holdt et innlegg
som handlet om modulvogntog hvor fokus var å få åpnet flere strekninger, det andre tema om utfordringer i transportkorridorene i Troms
og Finnmark var en god mulighet til å fremme NLF sine prioriteringer i
forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. I etterkant av møtet
er flere nye strekninger åpnet for modulvogntog.
NLF deltok på samferdselskonferanse i Svolvær ved regionens rådgiver
og styremedlem. Rådgiver holdt et innlegg på konferansen og fikk for
øvrig god mediedekning.
• Regionsjefen deltok på åpning av ny viktig veiparsell på E6 vest for Alta
13. desember. Statsministeren sto for den offisielle åpningen.
NLF deltok på markering av åpning på veiprosjektet Tjernfjellet, når
prosjektet ferdigstilles er en flaskehals for tungtransporten mellom
Nordland og Sverige fjernet.
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Medlemsutvikling
Antall medlemmer i 2016 var 3 817.
Dette er en liten nedgang fra 2015
hvor medlemsantallet var 3 856.
Antall hovedmedlemmer har gått
ned fra 2 868 til 2 795. Dette skyldes i
hovedsak de strukturelle endringene i
transportbransjen, som enkelt kan
forklares med at det er en vridning
mot større enheter. Det er meget
viktig for NLF å opprettholde medlemsantallet, men like viktig er
økningen i antall lastebiler. Ved
årsskifte var det registrert 12 387 biler
i medlemsregisteret, men det antas,
ut fra undersøkelser som gjøres, at
dette er ca. 2/3-deler av de bilene som
driftes av NLFs medlemmer. Det vil si at
antall biler i NLFs medlemsmasse med
stor sikkerhet ligger over 18 000.

FIGUR 11 Utvikling alle medlemmer. 1995–2016
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Landsmøtet 2016
Landsmøtet i 2016 ble arrangert på
Scandic Alta Hotel i Alta 17. – 19. 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
fylkesavdelinger, representanter fra NLF
Arbeidsgiver, forbundsstyret og administrerende direktør. Antall representanter fra hver region- og fylkesavdeling
bestemmes ut fra medlemsantallet. På
landsmøtet 2016 var det til sammen 90
delegater. I tillegg til de valgte delegater,
deltok representanter fra TS-forum og

mange andre av NLFs medlemmer, og
mange representanter for NLFs samarbeidspartnere. Inkludert inviterte gjester
var det totalt 352 til stede på landsmøtet.
Under landsmøtet ble mål og strategi
for de neste årene vedtatt. Hovedmålet
er definert gjennom setningen «Tilrettelegge for effektiv og sikker godstransport gjennom å levere resultater,
kommunisere, spre kunnskap og være
sosial møteplass». For å oppfylle dette
hovedmålet er det utarbeidet seks delmål. De tre første har høyest prioritet:
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1. L evere resultater og sikre like
konkurransevilkår gjennom politisk arbeid, faglig påvirkningsarbeid og internasjonalt arbeid
2. B
 edre næringens omdømme,
øke bransjerekrutteringen, styrke
den politiske gjennomslagskraften, fremme NLFs synspunkter i
media, og bygge relasjoner
Som oppspill til strategidebatten ble
det for første gang i 2016 avholdt en
næringspolitisk debatt under landsmøtets første dag. Under denne
debatten deltok vegdirektør Terje Moe
Gustavsen. Høsten 2014 ble det nedsatt
et utvalg som utarbeidet forslag til nye,
mer moderne og forenklede vedtekter
for NLF. I forkant av landsmøtet ble dette forslaget grundig behandlet i regioner og fylker og under selve landsmøtet
ble en del gjenstående punkter grundig
debattert og endringer vedtatt.
Det ble vedtatt fire uttalelser på landsmøtet om henholdsvis:

3. R
 epresentere og bidra til en
konkurransedyktig næring gjennom fokus på høy medlemsandel,
konkurransedyktige medlemsavtaler og andre inntektskilder
4. B idra til nullvisjonen gjennom prosjektet På riktig side og skadeforebyggende arbeid og bidra til økt bevissthet om lastebilens miljøutvikling
• V
 eipolitikk – veibygging og
organisering
• Veipolitikk – finansiering og avgifter
• Etterutdanning av yrkessjåfører
• Håndheving av kjøre- og hviletidsbestemmelser
Tore Velten ble valgt som ny forbundsleder etter Per Madsen som ble takket
av for sine 8 år i lederstolen. Som
følge av at Tore Velten ble valgt som
forbundsleder, ble Bjørn Ivar Gunhildgard valgt inn for fire år fra region II. Tre
av forbundsstyrets øvrige medlemmer
stod på valg for en ny fireårsperiode;
Kjell Haugland fra region IV, Sverre Jan

5. B idra til deling av bransjekunnskap
og -kompetanse mellom bransjen
og offentlige myndigheter og økt
kompetanse hos medlemmene
6. U
 tvikle en faglig sterk organisasjon
som leverer kvalifisert advokatbistand
og bistand i tariffsaker, som bistår
sjåfører ved alvorlige ulykker og tilbyr
sosiale møteplasser for medlemmene
Rønneberg fra region V og Øyvind
Lilleby fra region VI. Alle tre ble gjenvalgt. Se oversikten over forbundsstyrets sammensetning ovenfor.
Under landsmøtemiddagen ble If
og NLFs trafikksikkerhetspris tildelt
Helles Thermotransport, mens NLFs
og BILs Transportørpris ble tildelt den
lokale Alta-bedriften Oleif Simensen
Transport.
NLF avd. Finnmark var lokalt vertskap
for landsmøtet. Vertskapet la ned et
betydelig arbeid for å til et vellykket
landsmøte. Blant annet ble det laget et
svært vellykket arrangement fredagskvelden i Sorrisniva.

Forbundsstyret
Varamedlemmer

Forbundsleder

Tore Velten

Nestleder

Alv Ervik

Region VII

Styremedlemmer

Harry Nilsen

Region I

Bjørn Ivar Gunhildgard

Region II

Arild Olsbakk

Heidi Dahl

Region III

Ragnhild G. Berg

Kjell Haugland

Region IV

Rita E. Birkeland

Sverre-Jan Rønneberg

Region V

Inge Råheim

Øyvind Lilleby

Region VI

Stig Elvrum

Jan Yngvar Tømmerholt som på
landsmøtet i Oslo i 2014 ble valgt inn
som forbundsstyrerepresentant fra
82

region I for perioden 2014 - 2018, døde
i november 2016. Hans vararepresentant Harry Nilsen er derfor overtatt

Einar Endresen

forbundsstyrevervet som regionens
representant, mens varaplassen står
tom.
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Region- og fylkesledere
Erik Graarud

Fylkesleder

Østfold

Harry Nilsen

Fylkesleder

Oslo/Akershus

Odd Haakenstad

Regionleder

Region II Hedmark/Oppland

Stein Hesthagen

Region nestleder

Region II Hedmark/Oppland

Knut Bakken

Fylkesleder

Buskerud

John Ove Villung

Fylkesleder

Vestfold

Anne Lise Øverland

Fylkesleder

Telemark

Rita E. Birkeland

Fylkesleder

Aust-Agder

Kjell N. Nilsen

Fylkesleder

Vest-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

Niklaus Haugrønning

Regionleder

Region VI Trøndelag

Gunni Kverndal Amunda

Region nestleder

Region VI Trøndelag

Einar Endresen

Fylkesleder

Nordland

Kari Workinn

Fylkesleder

Troms

Yngve B. Harila

Fylkesleder

Finnmark

Valg- og organisasjonskomiteen
Følgende ble valgt inn for landsmøteperioden 2016 – 2018:
Medlem

Varamedlem

Region

Tor Vidar Frydenlund

Ragnar Larsen

Region I

Odd Haakenstad

Stein Hesthagen

Region II

Anne Lise Øverland

Tor Arne Utengen

Region III

Roar Osen

Inge Mollestad

Region IV

Per Andreas Øren

Per Atle Ådland

Region V

Niklaus Haugrønning

Erik Flasnes

Region VI

Elling Haukebøe

Oleif Simensen

Region VII
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Resultatregnskap
Note

2016

2015

Salgsinntekter		

31 886 679

26 840 436

Andre driftsinntekter

9

30 521 383

28 597 922

Sum driftsinntekter

10

62 408 062

55 438 358

5 458 041

5 323 229

Varekostnad		
Lønnskostnad

5

28 376 225

28 277 175

Avskrivning varige driftsmidler

3

423 200

314 685

Nedskrivning av varige driftsmidler

3

442 193

0

23 944 744

18 490 538

Sum driftskostnad		

58 644 403

52 405 628

Driftsresultat		

3 763 658

3 032 730

Annen renteinntekt		

167 524

263 191

Annen finansinntekt		

22 261

23 724

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

8

11 185

5 548

Sum finansinntekter		

200 970

292 463

Annen rentekostnad		

9 468

18 585

8

94 359

589 196

Sum finanskostnader		

103 827

607 781

Sum netto finansposter		

97 143

-315 318

Ordinært resultat før skattekostnad		

3 860 801

2 717 412

Ordinært resultat		

3 860 801

2 717 412

9

0

543 396

Årsresultat		

3 860 801

3 260 808

2

3 860 801

3 260 808

Sum disponert		

3 860 801

3 260 808

Annen driftskostnad

Annen finanskostnad

Ekstraordinær inntekt

Overført annen egenkapital

9,11
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Balanse
Note

2016

2015

3

26 739

687 590

Sum immaterielle eiendeler		

26 739

687 590

3

693 394

331 298

Sum varige driftsmidler		

693 394

331 298

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7, 8

1 746 515

1 735 330

Obligasjoner og andre fordringer

5, 6

19 016

19 016

Sum finansielle anleggsmidler		

1 765 531

1 754 346

Sum anleggsmidler		

2 485 664

2 773 234

Omløpsmidler			
Varer		

60 208

40 958

9 200 930

10 101 095

Kortsiktige konsernfordringer		

106 486

38 995

Andre fordringer		

948 851

1 114 548

Sum fordringer		

10 256 267

11 254 638

Fordringer
Kundefordringer

4, 7

Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

16 664 236

11 388 164

Sum omløpsmidler		

26 980 711

22 683 759

Sum eiendeler		

29 466 375

25 456 993
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Balanse
Note

2016

2015

2

15 268 276

11 407 474

Sum opptjent egenkapital		

15 268 276

11 407 474

Sum egenkapital		

15 268 276

11 407 474

5

82 500

141 000

Sum avsetninger for forpliktelser		

82 500

141 000

Leverandørgjeld		

1 672 641

953 707

Skyldige offentlige avgifter		

2 726 786

2 850 758

Annen kortsiktig gjeld

9

9 716 171

10 104 053

Sum kortsiktig gjeld		

14 115 599

13 908 519

Sum gjeld		

14 198 099

14 049 519

Sum egenkapital og gjeld		

29 466 375

25 456 993

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
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Noter
Note I – 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 økonomisk 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 forbigående. Mottatt utbytte fra
selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt.
Aksjer og andre verdipapirer
(omløpsaksjer)
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler, vurderes til virkelig verdi på
balansedagen. Andre verdipapirer
(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 balanseføres ikke. Alle
innbetalinger til forsikringsselskapet,
også innbetalinger til pensjonspremiefond, kostnadsføres. 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 fast eiendom.
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Note 2 – Egenkapital
		
Egenkapital med bindinger
		
Vedlikehold			Sum
Fri kapital
lokaler Kostnadsindeks Sharepoint Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.

10 907 474

500 000

0

0

11 407 474

3 860 801

0

0

0

3 860 801

Nye fastsatte bindinger i året

-550 000

0

300 000

250 000

0

Forbrukte midler til bindinger

491 648

-491 648

0

0

0

14 709 923

8 352

300 000

250 000

15 268 276

Årets resultat

Egenkapital 31.12.
Kr 500 000 ble pr. 31.12.15 avsatt til
ekstraordinært vedlikehold av lokaler,
det gjenstår kr 8 352 av denne pr.
31.12.16. Av årets resultat for 2016
avsettes kr 300 000 til arbeid med

Kostnadsindeksen og kr 250 000 til
arbeid med Sharepoint.
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 3 – Varige driftsmidler
		
Kontor-/		
Aktiverte
IT-Prosjekt
datautsstyr
Inventar
lokalkostnader
Anskaff. kost 01.01.

31.12.2016
Sum

I 093 294

1 055 220

151 197

51 676

2 351 387

Årets tilgang

0

304 080

77 135

185 421

566 636

Årets avgang

0

0

0

0

0

1093294

1359 300

228 332

237 097

2918023

Akk. Avskrivninger 01.01.

405 703

897 596

29 197

0

133 2496

Nedskrivning 2016

442 194

0

0

0

442 194

Akk. avskrivninger 31.12.

624 361

103 6391

71 754

23 190

1 755 696

Balanseført verdi 31.12.

26 739

322 909

156 578

213 907

720 133

218 658

138 795

42 557

23 190

423 200

5 år

3-5 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Leieperiode

Anskaff. kost 31.12.

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
IT-prosjektet er en kompleks løsning
som har vært under utvikling i tre år.
Det siste året har videreutvikling og
feilrettinger blitt vesentlig vanske-

ligere. Den raske utviklingen gjør at
det vurderes korrekt å avvike fra opprinnelig avskrivningsplan på 5 år ved at
restverdien nedskrives til kr 0

pr. 31.12.16. Balanseført verdi
pr. 31.12.16 gjelder konkret
programvare.
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Note 4 – Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet for forventet tap på fordringer.
Det er ikke bokført noe konstatert tap på kundefordringer i året. Oversikt over kundefordringer utover periodiserte
provisjoner mv. er som følger:
2016

2015

2 433 715

5 819 964

Avsatt til dekning av usikre fordringer

400 000

350 000

Netto oppførte kundefordringer

2 033 715

5 469 964

Kundefordringenes pålydende

Ovennevnte tall baserer seg på at forskuddsbetalte kundefordringer utgjorde kr 3 240 483 pr. 31.12.15 og
kr 2 361 865 pr. 31.12.16.

Note 5 – Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner m.m.
Lønnskostnader m.m.

2016

2015

21 779 658

21 768101

Folketrygdavgift

3 496 403

3 468 707

Pensjonskostnader

1 839 513

2 062 052

Andre ytelser

1 260 651

978 315

28 376 225

28 277 175

27

27

Adm direktør

Styret

Lønninger mv.

Lønnskostnader
Antall årsverk
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn

1 596 197

Annen godtgjørelse

195 013

Møtegodtgjørelse		

874 250

Styrehonorar		

1 168 750

Sum

1 791 210

2 043 000

Langsiktige fordringer består av et depositum vedørende leieavtale.
Avsatt kostnad ad avtale om pensjonsutbetalinger over 4 år til en tidligere ansatt utgjør pr.
31.12.16 kr 82 500. Denne posten utgjør den totale langsiktige gjelden pr. 31.12.16.
Revisor
Revisjonshonorar for året utgjør kr 202 500 (eksklusiv merverdiavgift).
Ordinær revisjon		
Andre tjenester
Sum
Obligatorisk tjenestepensjon
Forbundet gikk fra 01.01.15 over fra ytelsespensjonsordning til innskuddspensjonsordning for alle sine ansatte.
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202 500
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Note 6 – Bundne midler
2016

2015

Skattetrekk

1 358 213

1 352 268

Depostitum leiekontrakter

1 016 508

1 011 052

2 374 721

2 363 320

Sum bundne midler 31.12.

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 .31.12.16 kr 0. Innvilget kassakreditt pr. 31.12.16 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. 31.12.16 utgjør kr 10 256 267.
Det er stilt selvskyldnerkausjon inntil kr 2 000 000 som sikkerhet for lån som det heleide selskapet NLF-Senteret AS har.
Restgjeld pr. 31.12.16 utgjør kr 1 400 000.

Note 8 – Investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter

NLF-SENTERET AS

Selskapets
aksjekapital

Antall/
eierandel

1 700 000

100 %

Akershus og Østfold Virketransport AS		

Anskaffelses- Bokført verdi Avkastning
kost
31.12.2016
2016
1 700 000

1 700 000

0

2%		

0

0

Fagopp, Transportfag		

40%

1 000

1 000

0

Storebrand ASA ordinære		

975 aksjer

67 874

45 415

0

Sum				

1 746 415

0

Fordring på NLF-SENTERET AS er kortsiktig og utgjør kr 106 486 pr. 31.12.16.
Årsregnskap for NLF-SENTERET AS er ikke avlagt for 2016. Selskapet hadde en bokført egenkapital på kr 1 554 066 pr.
31.12.15 og et overskudd på kr 2 838 637 for 2015. Overskuddet skyldtes i all hovedsak reversering av en nedskrivning til
ligningsverdi som ikke tilsvarte virkelig verdi.
Aksjene i Storebrand ASA ordinære er bokført til ligningsverdi.
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Note 9 – Andre avsetninger / periodiseringer
Det er avsatt kostnad på kr 2 850 000 i
andel provisjon til fylkeslagene vedrørende inntekter i 2016. Provisjonsinntektene er periodisert til perioden de
er opptjent. Andel av provisjoner som
skal videreføres til TS-forum er fra 2016
også periodisert til året de er opptjent,
dette i motsetning til tidligere.
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.
Ikke benyttede midler til Opplysningsog utviklingsmidler som er tildelt, men
ikke benyttet pr. 31.12. er balanseført
som gjeld. Samme prinsipp er lagt til
grunn når det gjelder prosjekter med
offentlig tilskudd.

I 2015 var det tilbakebetalt et depositum på kr 543 396 som gjaldt utbetalinger mer enn 10 år tilbake som
ikke hadde vært bokført som fordring
i regnskapet. Posten ble vurdert som
vesentlig og derfor presentert som
ekstraordinær inntekt i 2015.

Note 10 – Spesifikasjon av inntekter
Driftsinntekter

2016

2015

23 456 362

20 414 525

Fylkenes andel drift regionkontorer

3 339 834

3 327 376

Ekstern prosjektstøtte

1 141 527

537 579

NLF Arbeidsgiver

2 371 929

2 238 510

Salgsinntekter egne aktiviteter inkl. annonsesalg

7 921 933

5 902 050

24 176 474

23 018 318

62 408 062

55 438 358

2 016

2015

Husleie, parkering, fellesutgifter

3 335 034

3 295 719

IT og øvrige driftskostnader

4 301 590

2 386 755

Andre kontorkostnader

2 333 045

2 090 225

Revisjon, regnskap og ekstern bistand

l 096 554

l 069 267

578 039

592 784

Reisekostnader

3 581 521

3 219 679

Arrangementer og omdømmebygging

5 861 452

2 734 292

Overføring til fylker

2 850 000

2 850 000

7 509

251 814

23 944 744

18 490 538

Kontingenter

Provisjonsinntekter
Sum driftsinntekter

Note 11 – Spesifikasjon av annen driftskostnad
Annen driftskostnad

Internasjonalt arbeid

Tap på fordringer mv
Sum annen driftskostnad
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Årsberetning 2016
Formålet til Norges Lastebileier-Forbund er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig 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 2016 utgjorde 4,8 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 6 kvinner og 22 menn.
Virksomhetens arbeid medfører ikke forurensning eller utslipp som er skadelig for det ytre miljø.

96

684 design2you as

Postboks 7134, St. Olavs plass, 0130 OSLO
Telefon: 415 44 100 • Faks: 22 20 56 15 • E-post: post@lastebil.no

www.lastebil.no

