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Et innholdsrikt NLF-år

Innledning

Årsberetningen for 2019 bærer preg av at organisasjonen har lagt nok et
innholdsrikt år bak seg. På landsmøtet på Sundvollen i 2018 ble vårt samfunnsoppdrag definert: Norges Lastebileier-Forbund, NLF, skal være den samlende
kraften som styrker konkurranseevnen til norske transportører. Denne marsjordren, fra organisasjonens høyeste organ, har preget aktiviteten i året som gikk.
Også i 2019 fortsatte NLF å sette dagsorden. Som følge av vårt journalistiske og næringspolitiske arbeid, ble
tvilsomme forretningsmetoder avslørt hos flere store transportkonsern. Skarpt søkelys ble satt på selskaper som
syntes å være konstruert for å omgå loven, og andre konserners tvilsomme bruk av østeuropeiske biler og sjåfører i Skandinavia. Sakene fikk stor oppmerksomhet i mange medier, og bidro til at transportkjøpere i større
grad ble seg sitt ansvar bevisst. Den store medieoppmerksomheten rundt næringens utfordringer, førte i tillegg
til økt politisk bevissthet og flere viktige politiske gjennomslag i perioden. Fra NLFs side er vi særlig fornøyd med
at vårt forslag om å etablere en form for transportpoliti, med ansvar for hele næringskjeden, igjen kom på den
politiske dagsorden.
Vårt internasjonale arbeid har også styrket seg i året som gikk. Direktør i Nordic Logistics Association (NLA)
Søren H. Larssens brå bortgang preget naturlig nok arbeidet i siste tertial, men takket være hans arbeid har samlokaliseringen av NLAs Brussel-kontor med våre franske og tyske søsterorganisasjoner økt vårt europeiske nettverk betydelig. Dette gir oss enda større mulighet til påvirkning når EU legger rammer for transportnæringen,
og var avgjørende for at Mobilitetspakke 1 nå endelig ser ut til å gi en rekke innstramminger i markedsadgangen,
noe som igjen forhåpentlig vil lette på presset fra utenlandske aktører med et lavere prisnivå.
Selv om det ikke ble avholdt landsmøte i 2019, hadde medlemsbedriftene en rekke gode møteplasser. Flere
nasjonale arrangementer med rekordmange deltagere gikk av stabelen. Spesielt vil vi vise til konferansen
og messen Transport & Logistikk 2019, som satte rekorder både med antall deltagere og utstillere. 15 000
besøkende fra hele landet kunne boltre seg på 60 000 kvadratmeter blant 220 utstillere. NLFs stand var et
naturlig midtpunkt, og møtestedet for en rekke gratisseminar og ministerbesøk.
I perioden ble utfordringen med sviktende rekruttering av sjåfører møtt på en rekke fronter. Mest synlig var
kampanjer for å tiltrekke ungdom til næringen, deriblant den suksessfulle turneen med vogntogsjåføren
Julianne Brox. I tillegg har vi arbeidet frem gode ordninger for voksne som ønsker seg
inn i yrket, i form av lånekassestøtte for lastebilsjåførutdanning og
praktiske, lokale samarbeid med NAV. Vi både håper og tror
dette vil bidra til å gjøre det enklere å skaffe den arbeidskraften som trengs i tiden som kommer.

NLF skal være den
samlende kraften som
styrker konkurranseevnen
til norske transportører
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2019 ble også året da arbeidet med Fair Transport
virkelig skjøt fart. Under Arendalsuka ble fairtransport.no lansert, etterfulgt av omfattende reise- og
møtevirksomhet for å sette NLF-bedrifter i gang med
sertifiseringsprosessen. Svært mange bedriftsledere
har lagt ned en stor innsats for å oppnå Fair Transport-sertifisering. Ikke for å smykke seg med en flott
tittel, men for å øke kvaliteten i egen bedrift, og ikke
minst å dokumentere den. Dette arbeidet er avgjørende
for å komme nærmere NLFs visjon: Ansvarlig transport.
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Innledning

Avslutningsvis vil vi takke alle som har gjort resultatene dette dokumentet forteller om, mulig. NLF er aldri
bedre enn summen av alle de små tannhjulene som driver NLF-maskineriet. Disse tannhjulene består av alle
våre medlemsbedrifter, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere. Spesielt vil vi gi en oppmerksomhet til
trofaste medarbeidere som har vært med oss i lang tid, men som nå har avsluttet sine yrkeskarrierer. Vi vil takke
dem for den innsatsen de har lagt ned, og samtidig ønske våre nye medarbeidere velkommen.

Tore Velten
Forbundsleder

Geir Andersson Mo
Administrerende direktør

Etterord
Selv om dette dokumentet forteller historien om NLFs aktivitet i 2019, kan vi ikke unnlate å nevne at
verden rundt oss i skrivende stund (april 2020) er preget av en krise. For å unngå ukontrollert spredning
av koronaviruset har myndighetene innført en rekke tiltak som begrenser både enkeltmennesket og næringslivets muligheter. Vårt slagord – Uten lastebilen stopper Norge – har for alvor blitt satt på prøve, og
medlemsbedriftenes samfunnskritiske funksjon har ettertrykkelig blitt bekreftet.
Norske transportørers innsats er avgjørende for å holde samfunnshjulene i gang, og dermed begrense
de negative konsekvensene av pandemien. Det er vårt håp at den økte bevisstheten rundt viktigheten av
en velfungerende norsk transportnæring fortsatt vil være til stede når samfunnet steg for steg skal gjenåpnes. I så fall vil vårt samfunnsoppdrag kunne få viktig drahjelp av samfunnet rundt oss.
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NLF-året i bilder
2019 ble svært viktig både for NLF og for
transportnæringen for øvrig: Fair Transport-lansering, tidenes største
transportarrangement, rekrutteringsoffensiv, gjennomslag i EU
og sterkere innsats mot useriøse aktører
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– Et merkeår for næringen

Han trekker frem arbeidet med Fair Transport som kanskje det aller viktigste som har skjedd NLF, ikke bare
i fjoråret, men i hele organisasjonens historie. – Det sender et tydelig signal til omverdenen. Vi tar avstand fra
useriøse aktører i transportsektoren. Vi tar avstand fra et kortsiktig jag etter profitt på bekostning av trafikksikkerhet, miljø og sosialt ansvar. Og vi fremhever de bedriftene som har ting på stell, sier Mo.
Men det var ikke bare lanseringen av Fair Transport under Arendalsuka som skilte seg ut i positiv forstand. Gjennom året kunne Norges Lastebileier-Forbund (NLF) skilte med en rekke seiere og gjennomslag, i tillegg til å
lykkes i å sette søkelyset på flere kritikkverdige forhold som satte dagsorden både i nasjonale medier og blant
politikerne på Stortinget.

Fair Transport

Sammen med forbundsleder
Tore Velten og NLF-direktør
Geir A. Mo foretok daværende samferdselsminister
Jon Georg Dale den offisielle
lanseringen av Fair Transport
under Arendalsuka.
Videre utover året
sluttet et høyt antall medlemsbedrifter seg til
sertifiseringsordningen.
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– Arbeidet med å styrke de norske transportørenes vilkår, og å sørge for at
kundene velger trygg transport fra ansvarlige transportører, har aldri vært
viktigere. I 2019 fikk vi et nytt og viktig verktøy i denne kampen, nemlig
Fair Transport-sertifisering, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
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Strengere vinterkrav

Like etter fjorårets transportkonferanse kom beskjeden fra
samferdselsministeren om at
NLFs krav om innskjerping av
vinterdekkregler og økt satsing
på kontrollvirksomhet var blitt
hørt. Allerede vinteren 2019/20
merker man resultatene
av regelendringer
knyttet til
gebyrlegging
og sanksjonering.
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Bring Trucking i medias søkelys

Debatten rundt statens eierskap i utenlandske
transportbedrifter fikk også mye oppmerksomhet
takket være avsløringer i NLFs medier. Ved hele to
anledninger ble problemstillingen rundt Bring
Trucking reist av NRK i beste sendetid. Fredrik Solvang satte store spørsmålstegn
ved statsbedriftens bruk av lavtlønnede
østeuropeiske sjåfører for transport av
gods i Skandinavia. Da NLF etter sommeren kunne avsløre at Bring var i ferd
med å etablere en ny avdeling i Polen,
kom saken opp i media nok en gang.

Frikjent i viktig prinsippsak

NLF-advokatene, Vectio DA, har bistått en lang rekke medlemsbedrifter også i 2019. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var tilfellet hvor yrkessjåfør Ole-Kristian Myran ble dømt for overtredelse av
kjøre- og hviletidsbestemmelsene fordi han ikke registrerte et brøytekurs som «annet arbeid» på sjåførkortet. Med juridisk hjelp fra NLF
ble saken anket til lagmannsretten som ga full frifinnelse i en dom som
tydeliggjør regelverket en gang for alle.
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Stoppet ulovlig
vindmølletransport

8

[ 01 ] NLF-året i bilder

På bakgrunn av tips fra NLF
iverksatte Statens vegvesen
en aksjon hvor ulovlig vindmølletransport ved Hennøy
vindpark i Bremanger ble
stanset. Den finske transportøren Silvasti hadde utført
transporten i flere uker med
utenlandske kjøretøy, noe
som ikke er tillatt hvis det
finnes norske transportører
som kan utføre transportoppdraget. De ble tatt på
fersk gjerning etter at Vegvesenet gjemte seg i skogen
ved kjøreruten.

Avslørte regelstridige ferjefakturaer
Etter tips fra medlemsbedrifter kunne NLF avdekke ulovlig fakturapraksis fra Fjellinjen, hvor bruk av ferje ikke
var spesifisert med merverdiavgift. Dette gjorde at mange bedrifter gikk glipp av fradraget på 12 prosent tilknyttet ferjebetalingen. Dette utgjorde betydelige summer for enkelte bedrifter, siden ferjeoverfarter med tunge kjøretøy ofte koster firesifrede summer per tur. Etter at NLF tok affære endret Statens vegvesen praksis for
fakturering og satte bedrifter som opplevde tap, i kontakt med Skatteetaten for videre oppfølging.
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Ny ambassadør for
yrkessjåførfaget
Julianne Brox ble på kort tid et av de
mest kjente ansiktene i transportnæringen i 2019. Yrkessjåførlærlingen fra Tromsø tok landet med
storm da hun reiste fra hjembyen
med messen Transport & Logistikk
som mål. På veien besøkte hun et
titalls byer og tettsteder hvor hun
inspirerte utallige ungdommer til
å gjøre som henne, nemlig å følge
drømmen og ikke strømmen.
Turneen førte til store
oppslag i lokale og
regionale medier
langs hele ruten.
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Over 15 000 på Transport & Logistikk 2019
Gigantarrangementet Transport & Logistikk 2019 dekket et areal på hele 60 000 kvadratmeter, og kunne skilte
med hele 220 utstillere. Over 15 000 besøkende tok turen til Lillestrøm og Norges Varemesse i slutten av september, en økning på hele 38 prosent fra forrige transportmesse i 2016. – Dette var utrolig gledelig, men samtidig kanskje ikke så overraskende når man tenker på hvor stort og innholdsrikt dette arrangementet er blitt,
oppsummerte NLF-direktør Geir A. Mo.
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Endelig gjennomslag i EU

Gjennom hele året foregikk det en intens dragkamp mellom østog vesteuropeiske transportinteresser i Brussel. Etter å ha sabotert
avstemningsprosessen rundt mobilitetspakkens viktigste punkter i
januar, ble arbeidet satt på vent i mange måneder. Først mot slutten
av året løsnet det, og da kom de positive nyhetene på løpende bånd.
De foreløpige detaljene rundt mobilitetspakken kan du lese mer om
på side 25.
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Norges største transportskandale avdekket
I november kunne NLF-Magasinet avsløre detaljene i det som utvilsomt kan kalles landets største transportskandale noensinne. Det ble kjent at Vlantana Norge over en periode på flere år hadde manipulert timelister og
grovt underbetalt sine ansatte. Etter å ha delt funnene med Statens vegvesens krimseksjon,ble det utført flere
uanmeldte aksjoner mot selskapet, som igjen førte til politianmeldelser og tilbakekall av løyver.
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[02[
Lastebilnæringen
Det er hevet over enhver tvil at den
viktigste ingrediensen i suksessoppskriften
er tilgang på gode sjåfører
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Konjunkturundersøkelsen 2019/2020

Årets utgave av konjunkturundersøkelsen viser positiv utvikling på flere
områder, mens optimismen, som har preget NLFs bedrifter i en årrekke, ser
ut til å svekkes. Dette til tross for varsler om økt aktivitetsnivå for næringen i
fremtiden. Det er tydelig at NLFs samfunnsoppdrag - å være den samlende
kraften som styrker konkurranseevnen til norske transportører - er viktigere
enn noensinne.
Bunnlinjene krymper, men antall konkurser er stabilt
Det at færre medlemmer ser lyst på fremtiden kan henge sammen med en negativ utvikling når det gjelder
økonomisk resultat. Flere av medlemsbedriftene har negativt driftsresultat sammenlignet med tidligere
undersøkelser, og færre oppnår driftsresultat på over 10 prosent. Siste tilgjengelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) peker også på at aksjeselskaper i lastebilnæringen i gjennomsnitt hadde under halvparten av driftsmarginene sammenlignet med gjennomsnittet for fastlands-Norge ellers. Antall konkurser i næringen er
heldigvis stabilt, noe som kan tyde på at en del av de røde tallene henger sammen med investeringer.

Positiv tendens for sjåførmangelen
Over lang tid har sjåførmangel vært en utfordring blant mange NLF-bedrifter. En stadig økende snittalder,
kombinert med økt behov for ny arbeidskraft, har gitt grunn til bekymring. De siste årene har organisasjonen
derfor lagt ned en stor arbeidsinnsats for å bedre situasjonen, både ved å bidra til økt rekruttering av ungdom,
samt gjøre det enklere for voksne som ønsker seg inn i næringen, å skaffe seg den nødvendige kompetansen.
Sjåførmangelen viser nå en svak nedgang, etter mange år med negativ utvikling. Årsaken kan være at den dempede optimismen fører til at flere utsetter nyansettelser, men det kan også være fordi NLFs arbeid med rekruttering begynner å gi resultater.

Næringen ønsker å styrke egen bærekraft
Årets undersøkelse spør om bedriftene, under gitte forutsetninger, ville vurdere å kjøpe lastebiler som går på annet
drivstoff enn diesel. 23 prosent svarte at de vil vurdere
null- eller lavutslippsbiler dersom de teknologiske,
økonomiske og driftsmessige forutsetningene tillater det. Med tanke på at flesteparten av disse
teknologiene i stor grad er uprøvde i dag, viser
svarene stor vilje til å bidra til klimakutt. Det er
også et signal om at markedet i stadig større grad
etterspør nye klimaløsninger også i transportleddet. Imidlertid må mye skje både med betalingsviljen i markedet, og omfanget av incentivordninger, før dette omsettes i handling.

Svarene viser
stor vilje til å bidra til
klimakutt
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Lavere marginer må møtes
med økt profesjonalisering
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Profesjonalisering er nøkkelen til bedring
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Uansett hva medlemsbedriftene har av utfordringer, er det umulig å løse dem med rød bunnlinje. Og én ting
er sikkert, uavhengig av årsakene til de lite tilfredsstillende økonomiske resultatene: Den beste måten å bedre
resultatene og hevde seg i konkurransen på, er å heve egen kvalitet. Gjennom å sertifisere seg som Fair Transport-bedrift, settes tiltak med drivstoffbesparende økonomikjøring, redusert sykefravær, arbeid med forebygging av skader og andre unødvendige utgiftsposter, i system. Slik kan bunnlinjene bedres.
Arbeidet med å iverksette dette i den daglige drift må den enkelte medlemsbedrift gjøre selv. NLFs kompetanse
står til rådighet for dem som trenger bistand. Gjennom Fair Transport skal vi sørge for at NLF-medlemskap blir
synonymt med ansvarlig transport og ansvarlige transportører!

Om konjunkturundersøkelsen 2019–2020
Dette er 12. gangen NLF presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt og elektronisk
blant NLFs medlemmer i løpet av november/desember 2019. Det kom inn svar fra 767 medlemsbedrifter, som gir om lag 30 prosent svarandel.
Dette er høyere enn tidligere år, og vurderes som
tilfredsstillende.

Kostnadsutviklingen i lastebilnæringen
Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med NLF, publiseres fra 2019 hvert kvartal, og er en del av medlemstilbudet. Indeksen viser utviklingen i kostnadsnivået for ulike
kjøretøygrupper, basert på en vekting av kostnadselementene i representative transportbedrifter i Norge.
Indeksen er oppdatert med nye kostnadsdata fra næringen, slik at den i størst mulig grad gjenspeiler den reelle
kostnadsfordelingen (vekting). Det er endringer i kostnadsgruppene og kjøretøygruppene, men alle relevante
kostnader og kjøretøygrupper er med i grunnlaget.
SSB utgir også en kvartalsvis produsentprisindeks for tjenester, med en delindeks for godstransport på vei (PITG).
Denne har en totalindeks, og er inndelt i indekser etter varegruppe.
I 2018 nådde endringen i kostnadsindeksen en topp i 3. kvartal med en vekst siste fire kvartaler på 6,1 prosent, for
deretter å synke relativt kraftig til 2,4 prosent i 2. kvartal 2019. Historisk har kostnadsindeks for lastebiltransport
(KILT) hatt en høyere vekst enn KPI (konsumprisindeksen), og dette har også vært tilfellet i 2019. Kun i 2. kvartal
hadde de to indeksene lik utvikling sammenlignet med samme kvartal året før.
Figuren viser også at det har vært et stort sprik mellom prisutviklingen i produsentprisindeks for tjenester, med
en delindeks for godstransport på vei (PITG), og kostnadsutviklingen (KILT) i lastebilnæringen de siste årene.
Fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 økte kostnadene med 4,4 prosent, mens prisene økte med 1,9 prosent. Fra
1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2019, som er henholdsvis første og siste publiserte kvartal for kostnadsindeks for
lastebiltransport (KILT) med ny modell, økte kostnadene med 17,0 prosent, mens prisene økte kun 6,7 prosent.
Det vil si at kostnadene økte om lag 2,5 ganger mer enn prisene. Dette dokumenterer at det er et stort prispress
i lastebilnæringen, som over tid blir betydelig.
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Pris- og kostnadsutvikling – prosentvis endring fra samme kvartal året før
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Figuren over viser utviklingen hvert kvartal fra 2017 til 2019 som prosentendring de siste fire kvartalene for kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), konsumprisindeksen (KPI) og produsentprisindeks for tjenester, delindeks for godstransport på vei (PITG).

Kostnadsutviklingen per år 2017 – 2019 - prosentendring fra 4. kvartal til 4. kvartal
			
Kostnadskomponenter

Totalkostnaden		 Arbeids-		 Øvrige
for lastebiltransport Drivstoff
kraft
Kapital kostnader
2017
2018
2019

4,2
5,0
4,4

9,4
10,0
-0,8

2,7
2,6
4,0

1,0
6,2
6,7

3,3
2,4
7,3

Bom
og ferge

Konsumprisindeksen

15,1
10,7
5,6

1,6
3,5
1,4

Kilde: SSB Kostnadsindeksen for lastebiltransport og Konsumprisindeksen

Tabellen over viser kostnadsutviklingen på de ulike kostnadskomponentene. I 2019 var økningen størst for øvrige
kostnader (7,3 prosent) og kapital (6,7 prosent), mens drivstoff hadde nedgang (0,8 prosent). Konsumprisindeksen
(KPI) økte 1,4 prosent.
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Driftsinntekter – omsetning
Figuen under viser fordelingen av omsetning i intervaller for regnskapsårene 2016–2018.

[ 02 ] Lastebilnæringen

Det overordnede bildet er stabilitet og lite endring. Andel bedrifter med 5 millioner kroner eller mindre i omsetning tenderer mot en nedgang, men omfatter fortsatt 47 prosent av bedriftene. I 2008 var andelen 55 prosent,
men i mellomtiden har det vært en pris- og kostnadsvekst.
Undersøkelsen bekrefter at næringen består av mange bedrifter med relativt lav omsetning.
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Andelene i intervallene er basert på nominelle priser i hvert år, og tar derfor ikke hensyn til prisstigninger. Fra
1. kvartal 2016 til 4. kvartal 2018 økte kostnadsindeksen for lastebiltransport med 12,1 prosent.

Driftsresultat – lønnsomhet
Driftsresultatet er angitt i prosent før skatt og finansielle poster.
Figuren under viser fordelingen av driftsresultat på ulike intervall for regnskapsårene 2016–2018.
Figuren under viser en tydelig trend til at flere bedrifter rapporterer om negativt driftsresultat, fra 13 prosent i
2016 til 17 prosent i 2018. I 2015 var andelen 10 prosent. I de andre intervallene er det små endringer, bortsett fra
andelen som har høyere enn 10 prosent driftsresultat som er redusert fra 24 prosent i 2016 og 2017 til 19 prosent
i 2018.
Det er verdt å merke seg at hele 46 prosent av bedriftene rapporterer om driftsresultat lavere enn 3 prosent
(medregnet de med negativt driftsresultat). Hele 60 prosent av bedriftene har lavere driftsresultat enn
5 prosent i 2018, mens det i 2016 var 56 prosent.
Undersøkelsen viser at 35 prosent av de som hadde negativt driftsresultat også hadde negativ egenkapitalandel.
I 2018 var andelen 31 prosent. Av de som hadde positivt driftsresultat under 3 prosent, hadde 4,4 prosent negativ
egenkapital (7 prosent i 2017), mens av de som hadde driftsresultat over 10 prosent, hadde 76 prosent egenkapitalandel over 25 prosent (73 prosent i 2017).
Resultatene tyder på stort press på bunnlinjen spesielt for de bedriftene som har dårlig lønnsomhet fra før.
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Driftsresultat (i prosent) regnskap 2016 – 2018
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Egenkapitalandel – soliditet
Egenkapitalandelen er angitt i prosent av sum gjeld og egenkapital.
Figuren under viser fordelingen av egenkapitalandelen i intervaller for regnskapsårene 2016–2018.
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Figuren under viser at 43 prosent har en solid egenkapital (over 26 prosent) i 2018, som er en nedgang fra
47 prosent året før.
Om lag 9 prosent, det vil si om lag hver 11.–12. (hver 20. i 2015) bedrift i undersøkelsen, hadde negativ egenkapital ved utgangen av 2018. Svarene viser at hele 68 prosent av disse også hadde negativt driftsresultat i 2018,
mens ytterligere 15 prosent hadde driftsresultat under 3 prosent. 14 prosent av bedriftene med negativ egenkapital har planer om å anskaffe nye lastebiler for å øke lastebilparken, mens 30 prosent har planer om å anskaffe nye lastebiler for å bytte ut lastebilparken. 14 prosent har planer om å redusere antall lastebiler.
43 prosent hadde egenkapitalandel over 25 prosent. Av disse hadde 6 prosent (3 prosent i 2017) også negativt
driftsresultat, og ytterligere 20 prosent (17 prosent i 2017) hadde driftsresultat under 3 prosent. 34 prosent
(36 prosent i 2017) hadde driftsresultat over 10 prosent.
Intervallene negativ, 0–5 prosent og 6–10 prosent egenkapitalandel, har samlet en andel på 34 prosent av
bedriftene ved utgangen av 2018, som er en liten økning fra 2016 og 2017.

Egenkapitalandel (i prosent) 2016 – 2018
9

14

8

12

12

7

00%

11

10%
Negativt

20%
20
0–5%

NLF | Årsberetning 2019

9

7

12

8

6

13

7

10

30%
6–10%

40%
40
11–15%

8

Regnskap
2018

43

7

Regnskap
2017

47

7

50%
16–20%

Regnskap
2016

43

60%
60

70%
21–25%

80%
80
26%–

90%

100%
100

Konkursåpninger

Konkursåpninger for godstransport på vei 2009–2019. Antall og andel av alle næringer
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Antallet konkursåpninger for godstransport på vei er lavere enn for 6–10 år siden, og har de siste 2–3 årene
stabilisert seg. Under finanskrisen i 2009 var det 233 konkursåpninger, mens et foreløpig bunnivå kom i 2016
med 148 konkursåpninger. Siden 2017 har det vært en liten økning.
Godstransport på vei sin andel av konkursåpninger i forhold til alle næringer er på et lavt og stabilt nivå
sammenlignet med for noen år siden. Under og like etter finanskrisen var andelen mellom 4,4 prosent og
5,0 prosent. De siste årene har andelen vært mellom 3,3 prosent og 3,6 prosent, og i 2019 var den 3,4 prosent.

Klima og miljø
NLFs medlemmer tar i bruk kjøretøy med moderne teknologi
Euro 6-kravene innebærer en dramatisk forbedring av de lokale utslippene fra tunge dieselforbrenningsmotorer. Kravene setter maksimale nivåer av utslipp av nitrogenoksid (NOx), promethium (PM), hydrokarbon
(HC) og karbondioksid (CO2). Lastebil- og motorprodusentene har hele tiden ligget i forkant av kravene, og de
faktiske utslippene har til dels vært betydelig lavere enn kravene tilsier.
NLFs årlige undersøkelse blant medlemmene om hvilke Euro-motorer som er i lastebilene ble foretatt høsten
2019. Det kom svar fra 739 medlemsbedrifter, som gir en svarandel på 29 prosent.
Undersøkelsen bekrefter igjen den raske innfasingen av ny og moderne motorteknologi. I 2019 hadde 73
prosent av medlemmenes lastebiler en Euro 6-motor. Dette er en økning fra året før på 16 prosent, fra 63 prosent. Hele 82 prosent av medlemsbedriftenes kjørte kilometer ble utført med Euro 6, og tar en med Euro 5 er
andelen hele 97 prosent. Det indikerer at i praksis foregår dagens tungtransport utført av medlemsbedriftene i NLF med biler utstyrt med Euro 5 eller 6. Det ser dermed ut til at det i 2020 vil være om lag 80 prosent
Euro 6-biler og at disse vil utføre om lag 90 prosent av kjørte kilometer, som tidligere prognoser har vist.
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SSBs statistikk over konkursåpninger er også et «barometer» på næringens levedyktighet, ikke minst
sammenlignet med næringslivet ellers. Figuren under viser antall konkursåpninger for kategorien Godstransport på vei (søyle går mot venstre skalaakse), og andelen disse utgjør av alle konkursåpninger (linje går mot høyre
skalaakse), per. år fra 2009 til 2019.
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Andel av bilpark og km per Euro-klasse 2006-2019, og prognose for 2020
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CO2-fond – en mulig løsning på transportnæringens klimautfordringer?
Norge har etter Parisavtalen forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, i
samarbeid med EU. Transportsektoren er Norges største utslippssektor, og nærings- og yrkestransporten står for
om lag 2/3 av de samlede transportutslippene. Norges mål for ikke-kvotepliktige utslipp er per i dag 40 prosent
reduksjon i 2030 sammenlignet med 2005 (Klimakur 2030).
I NTP 2018-2029 ble det fastsatt svært ambisiøse mål for innfasing av lav- og nullutslippsteknologi i de ulike
transportsegmentene i 2025 og 2030, og for godstransportnæringen er det følgende målsettinger:
Nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025
Nye tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030
Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp
Næringslivet, og NLF, ønsker å være en aktiv medspiller i overgangen til klimavennlige løsninger og gjennomføring av et grønt skifte i transportsektoren. For å få dette til, er det viktig at virkemidlene spille på lag med
dem som skal stå for endringene i praksis. Derfor var NLF engasjert i arbeidet med å etablere et «Næringslivets
CO2-fond», hvor hensikten var at deltakerne skal få hel-/delfinansiert merkostnaden ved å investere i lav- eller nullutslipps teknologi. NLFs holdning var at inntektene til fondet skulle hentes ved at deltakerne, i stedet for å betale
full CO2-avgift på for eksempel autodiesel, heller skulle betale hele eller deler av dette til fondet. Disse midlene skulle gå inn som finansieringsgrunnlag for de tiltakene fondet skulle støtte. Fondets medlemmer skulle
samtidig påta seg ansvaret for å gjøre tiltak, eller lage planer for tiltak, som skulle bidra til reduserte utslipp fra
egen virksomhet.
Til tross for at det bak ønsket om å etablere et «Næringslivets CO2-fond» sto mange og store landsdekkende
organisasjoner, som NHO og NLF, lyktes man ikke med å få til en avtale med staten om dette. Staten ønsket ikke
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et fond slik organisasjonene ønsket seg. I stedet har staten satset på et nullutslipps-fond i regi av Enova. Dette
er underlagt statsstøtteregelverket, som for eksempel medfører at det ikke kan ytes full støtte til de ekstrainvesteringene som er nødvendige, men kun 40 – 50 prosent. Det er også mulighet for støtte til kjøp av varebiler.

NLF legger ikke skjul på at lastebilnæringen står for en betydelig del av Norges klimagassutslipp, og
bærekraftig godstransport med hensyn til klima og miljø kommer til å bli en av næringens største
utfordringer i årene som kommer. Næringen må selv ta en stor del av ansvaret for å gjennomføre
kuttene som er nødvendige. Derfor er det viktig med et godt faktagrunnlag for å finne frem til praktisk gjennomførbare tiltak.
NLFs nye klima- og miljøhefte ble lagt frem i mai 2019.
Heftet gir oversikt over historiske utviklingstrekk, fakta
om nå-situasjonen og om forskjellige virkemidler som kan
bidra til at klima- og miljømålene for transportnæringen
oppnås. Gjennom å spre denne informasjonen bidrar NLF til
en faktabasert diskusjon om hvordan NLFs medlemsbedrifter kan settes i stand til å gjøre den jobben samfunnet krever
av transportnæringen. Nøkkelen til nullutslipp ligger ikke i
én løsning alene, men i en kombinasjon av flere. Den enkelte transportør må vurdere nøye egen bransje og transportbehov, og de teknologiene som vil være best egnet for
akkurat disse oppgavene.

Ulykkesstatistikk
Statistikken for 2019 viser en svak oppgang på ca. 1 prosent av drepte i trafikken i forhold til 2018. Det ble
registrert 110 drepte i trafikken totalt (kilde: SSB). Dette er tall fra januar 2020. Endelige tall foreligger i mai/juni
2020.
Antall ulykker med vogntog der personer har blitt drept eller skadd, har hatt en nedgang på ca. 3 prosent i 2019
i forhold til 2018. Tallene på hardt skadde har gått ned med ca. 13 prosent. Tallene på antall drepte med vogntog
har gått ned med tre personer og var i 2018 14 personer og i 2019 11 personer.

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker med vogntog innblandet
2016

2017

2018

2019

Ulykker i alt

136

120

109

106

Personer skadd

167

170

149

129

Personer drept

15

13

14

11

Lastebil med påhengsvogn, lastebil med slepvogn og trekkbil med semitrailer. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

NLF jobber systematisk med skadeforebyggende arbeid i medlemsbedriftene gjennom If Aktiv Sikkerhet, som
er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og forsikringsselskapet If.
Les mer om If Aktiv Sikkerhet i kapittel 5 Medlemsservice og rådgivning.
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Nytt klima- og miljøhefte
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[03[
Pådriverarbeid
EUs mobilitetspakker, elektroniske veifraktbrev
og AutoPASS for ferjer var noen av de viktigste sakene
vi jobbet med i 2019. Tette bånd til alliansepartnere i
Norge og EU gir fruktbart samarbeid

Med øynene rettet
mot Brussel

25

EUs mobilitetspakker
På grunn av at mange av forslagene i mobilitetspakkene har vært omstridte, og fordi det er til dels store motsetninger innad i EU, ble det startet trilogforhandlinger om pakkene basert på EU-parlamentets første behandling,
men før EUs ministerråd formelt hadde tatt stilling til forslagene. Etter intense forhandlinger lyktes det i desember 2019 å komme frem til enighet i disse trilogforhandlingene. Når dette skrives er det kjent at EUs ministerråd har godkjent resultatet av trilogforhandlingene. Nå gjenstår annengangs behandling i EU-parlamentet. Det
forventes at forslagene ferdigbehandles i juli 2020.
For å nå frem med vårt syn vedrørende innholdet i mobilitetspakkene, har NLF de siste årene i større grad enn
tidligere prioritert arbeidet gjennom Nordic Logistics Association (NLA). Det er nå etablert tettere bånd til våre
søsterorganisasjoner i Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia og Italia, og det arbeides også tett opp mot Tsjekkia
og Slovakia og flere andre lands organisasjoner om forslagene i mobilitetspakkene. I løpet av året ble samarbeidet med den tyske organisasjonen BGL og den franske FNTR styrket ved at det ble etablert et felles kontor
i Brussel.
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Transportnæringens behov knytter seg i stadig større grad opp mot
EU-forhold, noe NLFs innsats mot politikere og myndigheter gjennom 2019
gjenspeilet. Som de to foregående årene, har mye av årets arbeid handlet
om EUs mobilitetspakker.
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Trepartssamarbeidet
NLF deltar aktivt i arbeidet treparts bransjeprogram for transport (myndigheter, fag- og arbeidsgiverorganisasjoner), som ble igangsatt i 2014.
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Arbeidstilsynet har inngått bilaterale samarbeidsavtaler med flere land i EU hvor det satses på praktisk
tilsynssamarbeid, deling av god praksis og informasjonstiltak overfor virksomheter og ansatte som skal til
Norge. Våren 2019 ble det arrangert et seminar for representanter fra seks EU-land Arbeidstilsynet har inngått
slik samarbeidsavtaler med. På seminaret deltok representanter for partene i transportsektoren og bygg- og anleggsektoren.
Høsten 2019 ble det arrangert et seminar i Vilnius, Litauen, med representanter fra myndighetene og partene
i transportsektoren hvor det ble informert om norske arbeidsforhold, vær- og kjøreforhold, regelverk og kontroller, og norske lønns- og arbeidsforhold, herunder allmenngjort lønn og diett. I forbindelse med seminaret
ble det også avholdt møter med departement, tilsynsmyndigheter, arbeidsgiver- og næringsorganisasjoner og
transportbedrifter.
Bransjeprogrammet har i lengre tid drøftet om det også skal settes søkelys på varebilmarkedet, fordi det kan
stilles spørsmål ved om denne delen av transportmarkedet er omfattet av mandatet for samarbeidet. Det ble
konkludert med at dette segmentet bør tas inn i bransjeprogrammets arbeid. En undersøkelse ble derfor satt i
gang, ikke minst fordi det er avdekket betydelig grad av useriøsitet og kriminalitet. Videre er det i lys av EUs forslag om regulering av internasjonale transporter med varebil, eksisterende regelverk i Sverige og foreslåtte nye
regler i Danmark, vurdert som viktig å vurdere hvilke tiltak som kreves i Norge. En rapport om varebilmarkedet i
Norge vil bli lagt frem i mai 2020.

Andre viktige saker i 2019
Elektronisk veifraktbrev – eCMR
NLF har vært opptatt av å få norske myndigheter til å gi grønt lys for innføring av en standardisert elektronisk
melding som gradvis er ment å erstatte det tradisjonelle internasjonale CMR-veifraktbrevet på papir. NLF har i
den sammenheng også dannet allianser med IRU og NHO Logistikk og Transport. Saken ble lagt frem for Stortinget av Justisdepartementet i november 2019. Når dette skrives, er saken behandlet i Stortinget med gode
resultater for NLF.
Flertallet ba regjeringen utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge, om at elektroniske fraktbrev gjøres obligatorisk, og om
at det fremmes forslag om nødvendige regelendringer som sikrer at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på
kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

AutoPASS for ferje
Den nasjonale AutoPASS for ferje-løsningen ble fra 1. januar 2019 innført i fullt monn i Norge. NLF hadde forut
for dette flere møter med Statens vegvesen Vegdirektoratet, der vi påviste åpenbare svakheter ved betalingskonseptet AutoPASS for ferje. I tillegg hadde NLF en utstrakt dialog med politikere, både lokalt og sentralt, om dette.
NLF advarte mot et rabattsystem som ville slå negativt ut for næringstransporten. En rabattreduksjon på 10 prosent, samt overgang fra Riksregulativ for ferje til AutoPASS-regulativ for ferje, ville ha ført til en prisoppgang på
mellom 7 og 37 prosent for næringstransporten, avhengig av kjøretøylengder. Vi advarte også mot uforutsigbarheten som den nasjonale AutoPASS for ferje-løsningen innebar ved å ikke legge føringer for fylkeskommunene
og deres ferjedrift. Vi har siden sett at flere fylkeskommuner har valgt egne betalingsløsninger og forskjellige
ferjeregulativ. Vi har også fått tilbakemeldinger om stor grad av feilmålinger i automatiske billetteringsanlegg
(brikke-betaling). Overgang fra det gamle verdikortet til AutoPASS for ferje, med brikkebetaling eller Auto-

NLF | Årsberetning 2019

PASS-ferjekort, resulterte i økt forskuddsbetaling for flere transportbedrifter. I sum har omleggingen ført til mye
ekstra administrativt arbeid for den enkelte transportbedrift.

Fremover vil vi jobbe for å få på plass nasjonale føringer for alle ferjesamband i Norge, uavhengig om det er
statlig eller fylkeskommunal drift. Vi vil også jobbe for større forutsigbarhet med hensyn til ferjeregulativ, betalingsløsninger, rabatter, prisjusteringer, forskuddsbetaling med mer.

Statsbudsjettet for 2020
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble offentliggjort 7. oktober 2019. Administrasjonen gjennomgikk
dokumentene og utarbeidet innspill til muntlige høringer i Stortingets finanskomité og transport- og kommunikasjonskomité, der vi spilte inn følgende saker:
Innføringen av full veibruksavgift på bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet utsettes.
Regjeringen fortsetter nedtrappingen av formuesskatten for arbeidende kapital.
Dagens differensierte arbeidsgiveravgift erstattes med en lik, men lavere arbeidsgiveravgift for
godstransport.
Statens vegvesens handlingsplan for utbygging av døgnhvileplasser følges opp tett politisk, slik at minst
80 ferdigstilte plasser står klare innen 2023 i tråd med Stortingets vedtak.
Det kommer på plass målrettede tiltak og tilstrekkelige midler til å fjerne vedlikeholdsetterslepet på
fylkesveiene.
Budsjettforslaget for 2020 var i hovedsak et godt budsjett for norsk transportnæring. Det ble dog foreslått
bevilget over fire milliarder kroner mindre til samferdsel enn hva det årlige gjennomsnittet i Nasjonal
transportplan (NTP) tilsier, slik at etterslepet i finansieringen øker. Utbedringen av eksisterende veinett går
også for sakte, og det ble foreslått at kun 10,2 kilometer av riksveinettet skulle utvides og få «gul midtstripe», mens behovet på riksveinettet er på om lag 1500 kilometer.
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NLF jobber kontinuerlig med ferje, og bruker mye ressurser i arbeidet med å få til et bedre og mer sømløst betalingssystem for ferje. Det er fortsatt en lang vei frem, men arbeidet vårt gir resultater. Eksempelvis kan det
nevnes at vi i det desidert største ferjefylket i Norge, Møre og Romsdal, fikk stoppet en planlagt takstjustering. Vi
fikk samtidig utsatt overgang fra Riksregulativ for ferje til AutoPASS-regulativ for ferje.
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Høringsuttalelser
NLF har fremmet sine synspunkter i følgende offentlige høringer i 2019:
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JANUAR
• Endring av forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990
• E ndringer i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av
fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunen
• E ndringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 som følge av avvikling av Statens vegvesens
brufølgetjeneste
FEBRUAR
• E ndring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019–2020
• F orenklinger i førerkortkravene
•N
 asjonal unntaksregel fra vektbegrensningene i førerkortklasse B
•K
 jøre- og hviletidsforskriften, endringer
MARS
• E ndringer i arbeidstvistloven
• E ndring av yrkestransportforskriften for etablering av register over vegtransportforetaks
disponible kjøretøy
• E ndring av forskrift om bruk av kjøretøy vedrørende tap/tyveri av kjennemerker
APRIL
• F ørerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften
MAI
• F orslag til tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området
AUGUST
•V
 edtektsendring § 2-7 Tidspunkt for tilslutning
• E ndring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav
• E ndringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven - tilbakehold av kjøretøy for å sikre betaling
av bot eller gebyr
• S kjerpede krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, og gebyr for manglende vinterutrustning
•V
 ogntog med 24 meters lengde på modulvogntogveger og økt lengde ved transport
med påhengstruck
OKTOBER
•O
 vergangsregler for vegtransporttjenester mellom EØS og Det forente kongerike Storbritannia og
Nord-Irland (Storbritannia)
NOVEMBER
•A
 utoPASS-regulativ for ferjetakster 2020 og Riksregulativ for ferjetakster 2020 – høring om forslag
til endringer samt informasjon om besluttede endringer
•G
 ebyrer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m.
DESEMBER
• I nnføring av særskilt karantene for kandidater som fusker eller forsøker å fuske på førerprøven
– prøve for yrkessjåførkompetanse eller utrykningsprøven
•A
 dgang til kollektivfelt for helseytende etater
• F orslag endringer allmenngjøringsloven
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NLF samarbeider med en rekke organisasjoner for å nå frem i ulike saker. På enkelte områder er det snakk om
langsiktige allianser, mens det på noen områder etableres samarbeid av kortere varighet. Noe av samarbeidet
og prosjektene blir nærmere beskrevet nedenfor. Samarbeidet med NLFs samarbeidspartnere, som leverer
tjenester og produkter til medlemmene, blir beskrevet i kapittel 5 Medlemsservice og rådgivning. NLFs faste
allianser og mest brukte samarbeidspartnere i 2019 har vært følgende:

Internasjonalt samarbeid:

Nasjonalt samarbeid:

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

TS-Forum

International Road Transport Union - IRU

Opplysningskontoret for veitrafikken - OFV

Nordisk Vegforum – NVF

Bilimportørenes Landsforening - BIL

Trygg Trafikk
Statens vegvesen

Øvrige samarbeidspartnere:
NHO Logistikk og Transport – NHO LT

Norges Fiskarlag

NHO Transport – NHO T

Norges Bondelag

Norsk Elektroteknisk Komite - NEK

Norges Rederiforbund

Forsikringsselskapet If

Norges Skogeierforbund

Nordea Finans

Norskog

Dekkmann

Maskinentreprenørenes Forbund - MEF

Circle K

Statens havarikommisjon for transport

Telenor

Yrkestrafikkforbundet – YTF

Asko (Norgesgruppen ASA)

Zero

Fellesforbundet (etter at Transportarbeiderforbundet ble innlemmet)
Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transportfag og logistikk
i Norge - SOTIN
NHO
Virke
Bedriftsforbundet
Regnskap Norge
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Lastebilnæringens rammebetingelser utformes i Brussel. Derfor fokuserer NLF på internasjonalt samarbeid for
å nå frem overfor EU sammen med nordiske søsterorganisasjoner gjennom Nordic Logistics Association (NLA),
som ble etablert i 2012 sammen med Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Dansk Transport og Logistik (DTL), med
Suomen Kuljetus ja Logistiikka / Finlands Transport og Logistik (SKAL) som assosiert medlem. NLAs
arbeid i Brussel er viktig for å være tettere på beslutningsprosessene i EU.
Etter at det i noen år har vært arbeidet for et tettere
samarbeid med flere andre lastebilorganisasjoner i
Brussel, ble NLA-kontoret i august 2019 samlokalisert
med det tyske (BGL) og franske lastebileierforbundet
(FNTR). Dette ble markert med et felles lunsjmøte med Torsten Laksafoss Holbek, direktør i
ambassadørene fra Sverige, Norge, Danmark, Tyskland Nordic Logistics Association – NLA
og Frankrike, samt en egen mottagelse med den tyske
EU-parlamentarikeren Ismail Ertug som hovedtaler. I
mange saker søkes det også å finne frem til bredere allianser for å styrke arbeidet. Dette har ikke minst vært gjort
i arbeidet med mobilitetspakken.
NLAs arbeid i Brussel har i mange år vært ledet av Søren Hyldstrup Larsen, som døde brått 9. september 2019.
Nordiske lastebilbedrifter skylder Larsen stor takk for hans mangeårige innsats. Etter Larsens bortgang ble
kontoret ledet av NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni, frem til ny direktør, Torsten Laksafoss
Holbek, overtok ansvaret fra mars 2020. I tillegg har NLA gjennom 2019 hatt én praktikant ved kontoret.
Årsmøtet i NLA ble holdt i Brussel 30. september 2019, hvor tema som mobilitetspakken, Brexit og klima stod
på programmet. 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. For tiden har Sverige lederskapet i NVF – frem til Via Nordica i Malmö i
juni 2020. NVFs norske avdeling ledes av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
Arbeidet i NVF skjer i ulike utvalg, med en leder og en sekretær. Arbeidet har i hovedsak foregått i fireårsperioder. I denne perioden har NLF vært representert i følgende utvalg:
Utvalg

Navn

Drift- og vedlikehold
Digitalisering
Klima og miljø
Trafikksikkerhet
Transport i byer og transportplanlegging

Thorleif Foss
Kjell Olafsrud og Stein Inge Stølen
Thorleif Foss
Kjetil Meaas og Dag Nordvik
Thorleif Foss og Reidar Retterholt
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Det har gjennom året vært arbeidet med en ny strategi for NVF for perioden 2020–2024. Periodens strategiske
grunnlag blir FNs verdensmål. Det teknisk faglige arbeidet vil være i fokus, men arbeidsgruppene skal i tillegg
rapportere opp mot de av FNs verdensmål som er relevante for hver gruppe. NLF vil fortsette å være representert
i flere av utvalgene som oppnevnes med virkning fra 1. juli 2020.
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International Road Transport Union – IRU
Den Internasjonale veitransportunionen (IRU) er en interesseorganisasjon med medlemmer fra land over hele
verden. I Norge er NLF, NHO Transport og Norges Taxiforbund medlemmer av IRU.
IRU har sitt hovedsete i Genève og har i tillegg faste delegasjoner i Brussel, Moskva, Istanbul og New York.
Delegasjonen i Brussel har som hovedoppgave å arbeide for å påvirke og bidra til at EUs regelverk blir utformet
til det beste for næringen.
NLF deltar i generalforsamlingen i IRU i Genève og deltar i Liaison-komiteen som er knyttet opp mot IRUs
delegasjon i Brussel. Begge disse organene møtes to ganger årlig. IRU har opp gjennom årene basert sin virksomhet på salg av TIR-carnet som gir forenklet tollbehandling for grensekryssende transport (se nedenfor). Etter
utvidelsen av EU og det indre marked de siste årene, har inntektene fra denne aktiviteten falt dramatisk. Arbeidet med en strategi for IRUs arbeid og organisasjon fremover har stått sentralt de siste årene. Det lyktes ikke
å komme frem til enighet om ny strategi og nye vedtekter i løpet av året. Arbeidet fortsetter i 2020. NLF følger
dette tett, noe som er gjort enklere ved at DTLs administrerende direktør og styreleder i NLA, Erik Østergård, ble
valgt inn i IRUs hovedstyre på generalforsamlingen i november 2019.
IRU i Brussel og Liaison-komiteen arbeider med spørsmål knyttet opp mot det indre marked i EU og EØSområdet. NLF deltar også aktivt i IRUs tekniske komité og IRUs komité for sosiale spørsmål.

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, som ble etablert i 1954, er både en tollgarantiordning og et forsendelsesdokument, som letter tollavviklingen ved grensepassering for godstransport.
TIR – en forkortelse for Transports Internationaux Routiers (Internasjonal veitransport) – er det eneste universelle tolltransittsystemet 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.
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.

Trygg Trafikk
Å arbeide næringspolitisk for å sikre næringens
rammebetingelser er
viktigere enn noen
gang

NLF | Årsberetning 2019

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.

TS-forum Norge
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Initiativet for å etablere TSF, som NLF var med på, hadde sin bakgrunn i at bileierne hadde behov for en profesjonell driftsorganisering lokalt, og for at bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som tar seg av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsavtaler, kvalitetssystem osv., slik at lønnsomheten for bileierne styrkes. TSF ledes av
et valgt styre blant medlemmene. NLF er representert i styret ved forbundsleder Tore Velten. Representanter fra
NLF har deltatt på TSFs vår- og høstseminarer.

Samarbeidsavtale mellom NLF og TS-forum Norge

NLF og TSF skal videreutvikle det gode samarbeidet organisasjonene har hatt. Partene er enige om at transportsentralene og øvrige medlemsbedrifter i TSF fyller en stadig viktigere funksjon i norsk transportnæring, samtidig som det er viktigere enn noen gang å arbeide næringspolitisk for å sikre næringens rammebetingelser.
Samarbeidsavtalen sikrer en planmessig og strukturert oppfølging av medlemsbedriftene i TSF. Forutsetningene
for samarbeidet er blant annet at TSF skal sikres nødvendige ressurser til praktisk oppfølging av styret, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.
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TS-forum Norge (TSF) er en interesseorganisasjon for transportsentraler og andre transportbedrifter i Norge.
Forumet består av 48 medlemsbedrifter, hvorav 27 også er medlemmer i NLF. Organisasjonen har som målsetting å styrke den faglige kompetansen for daglige ledere, administrasjon og styremedlemmer i medlemsbedriftene, samt bygge personlige nettverk mellom medlemsbedriftene.
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[04[
Kommunikasjon
Å synliggjøre transportnæringen
og dens utfordringer er et virkemiddel for å lykkes
med våre kampsaker
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Gravearbeid ga resultater

NLFs satsing på synlighet og tilstedeværelse har gitt gode resultater de siste årene. Gjennom systematisk og
målrettet bruk av levende bilder og ved å utfordre måten en presenterer innhold på også i de tradisjonelle flatene, har man lykkes i å øke nedslagsfeltet betydelig.
I 2019 ble bruken av disse verktøyene satt i en helt ny sammenheng. Ved å benytte nytenkende og interaktive
fortellermetoder, deriblant video, podcast og sosiale medier, parallelt med de tradisjonelle publikasjonsflatene,
kunne man tilgjengeliggjøre avansert og tungt materiale på en forståelig måte.
Dette ble spesielt viktig i sammenheng med de større graveprosjektene som ble foretatt av NLF i 2019. Tidlig på
året ble nye avsløringer knyttet til Bring Trucking offentliggjort i NLF-Magasinet og på www.lastebil.no. Dette
satte dagsorden i lang tid, noe som resulterte i at sosial dumping i statlig regi ble tema i NRKs Debatten, ikke
bare én, men to ganger i løpet av året.
Deretter kom en av NLFs langsiktige prosjekter virkelig til overflaten mot slutten av 2019. Vlantana Norge-saken
skapte sjokkbølger ikke bare i transportnæringen, men i nyhetsbildet for øvrig, og skapte et tresifret antall nyhetsartikler både i Norge og i utlandet. Saken bidro også til å løfte lesertallene på www.lastebil.no til et rekordhøyt nivå.
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NLF har gjennomført flere uavhengige undersøkelser som har resultert i
avsløringer med stor ekstern spredning. Dette har allerede gitt positive
ringvirkninger i hele transportnæringen.
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NLF i mediebildet
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I 2019 prioriterte NLF noe annerledes enn tidligere. Fremfor maksimal synlighet i eksterne medier ble det lagt
større tyngde på synlighet av symbolsakene som NLF frontet, deriblant Bring Trucking-saken og Vlantana
Norge-saken. Siden mange eksterne medier omtalte disse sakene uten å samtidig nevne NLF, er det vanskelig å
kartlegge det reelle omfanget av NLFs påvirkningskraft i mediebildet i 2019. Som eksempel finner vi at Vlantana
Norge-saken har hatt i overkant av 150 benevnelser i både norske og utenlandske medier, hvorav bare halvparten
involverer omtale av Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
Dette gjør at det reelle nedslagsfeltet i eksterne medier i 2019 må antas å være høyere enn det som fremgår i
analyser av mediebildet. Likevel ble navnet Norges Lastebileier-Forbund (eller varianter av dette) omtalt i 2 068
artikler, aviser, radio- og TV-sendinger i forskjellige medier. Dette er en økning på hele 69 prosent sammenlignet
med 2018, og er det høyeste dekningstallet siden vi iverksatte nye rutiner med ekstern medieanalyse i 2017. Med
utgangspunkt i ovennevnte er dette et svært godt resultat.
Størst utslag kunne sees i februar (309 artikler) med søkelys på endringer i regelverk knyttet til dekk og vinterutstyr. Administrerende direktør Geir A. Mo ble nevnt 387 ganger gjennom året.

Antall årlige presseoppslag 2017-2019 – Norges Lastebileier-Forbund
Synlighet		

2019

2018

2017

Totalt		

2068

1221

1669

NLFs nettsted www.lastebil.no
Siden NLF i 2019 satte dagsorden i en rekke saker gjennom året, økte også leserantallet betraktelig på
www.lastebil.no. Totalt sett fikk nettstedet 2 261 000 visninger i 2019, fordelt på nærmere 490 000 brukere og
478 000 økter. Dette var en markant økning sammenlignet med 2018, på henholdsvis 32, 55 og 54 prosent.

Brukere
60 000
40 000
20 000
mars 2019

mai 2019

juli 2019

september 2019

november 2019

Brukere

Nye brukere

Økter

1 068 769

00:01:19

Fluktfrekvens

Antall økter per bruker

Sidevisninger

Sider per økt

489 945
69,58%
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477 917
2,18

2 261 263

Gjennomsnittlig øktvarighet

2,12

Den mest leste saken i 2019 var «Her er alle bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se», med hele 30 800 unike
sidevisninger. Denne saken inneholdt de mest sentrale avsløringene i Vlantana Norge-skandalen og ble gjengitt
i en lang rekke medier, deriblant TV2 og NRK. Totalt hadde hele 13 nettsaker mer enn 10 000 unike sidevisninger
på www.lastebil.no i 2019, mot bare 3 i 2018.

Mobiltelefonen økte i 2019 sin status som primærenhet for å lese innhold på www.lastebil.no betraktelig, med et
hopp fra 400 000 til 700 000 økter og en andel på hele 65,75 prosent, opp fra 57,60 prosent i 2018.

Trafikk til www.lastebil.no gjennom ulike enheter i 2018 og 2019. Kilde: Google Analytics

2019
Økter
Totalt
Mobil
Desktop
Tablet

1 068 769
702 728
277 324
88 717

2018
Prosent
100,00
65,75
25,95
8,30

Økter

Prosent

694 849
400 208
225 962
68 679

100,00
57,60
32,52
9,80

Sosiale medier - Facebook
Også i 2019 ble det satset sterkt på produksjon av informasjonsvideoer og direktesendinger av events og arrangementer. I 2018 ble det publisert 49 videoer på NLFs Facebook-side,
hvorav 26 ble direktesendt. Totalt fikk samtlige videoer 2 035 000 visninger, og er derfor det
fjerde året på rad i NLFs historie med et syvsifret antall videovisninger. Årets mest sette video
var, som i 2018, en direktesending, denne gangen av toakslede lastebiler på Fugleåsen, som
fikk over 720 000 visninger. Fem videoer fikk over 100 000 visninger i 2019, mot fire i 2018.
Gjennom året fikk NLF 4 987 nye følgere på Facebook, 20 prosent flere enn vi fikk i 2018. NLF endte året med
totalt 31 648 følgere. Samtlige får videoer og nyhetssaker fra www.lastebil.no opp på sin tidslinje hver eneste dag.
Dette gir igjen økte besøkstall på www.lastebil.no og en tydeligere tilstedeværelse blant både NLF-medlemmer
og øvrig publikum.

Podcast-suksess på flere flater
Etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Bilimportørenes
Landsforening (BIL) i 2018 lanserte podcasten «Du skal kjøre
mye», har det blitt produsert mye underholdningsrettet
informasjon både i lyd og bilde under denne merkevaren.
Gjennom året ble det publisert 20 episoder av podcasten, som resulterte i totalt 13 600 lyttinger. Tre av
episodene hadde over 1 000 lyttinger hver. I tillegg til
dette har «Du skal kjøre mye» også en egen sosiale medier-profil, hvor det jevnlig publiseres videoer tilknyttet
temaene som dekkes i podcastepisodene. Disse videoene
fikk 54 000 visninger i 2019. Podcastens Facebook-side fikk
samtidig over 400 nye følgere.

NLF ble omtalt
i 2068 saker i aviser,
radio og tv i løpet
av 2019
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Trafikk til nettsiden gjennom ulike enheter
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[05[

Medlemsservice
og rådgivning
Våre produkter og tjenester skal styrke
medlemmets konkurranseevne og være attraktive
for bedriftens ansatte
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Profesjonelle
medlemsbedrifter
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Ett av leddene i arbeidet med å profesjonalisere næringen, er å tilby medlemmene verktøy til å kunne både
følge opp og dokumentere sin egen kvalitet. Gjennom Fair Transport-sertifiseringen kan NLF-bedrifter tydelig
markere at de leverer ansvarlig transport. NLF lanserte i 2019 andre generasjon Fair Transport, en sertifiseringsløsning som virkelig gjør en forskjell og som endelig gjør det enklere for transportkjøpere å kjøpe bærekraftig
transport.
Markedsavdelingen jobber hvert år med å videreutvikle både nye og eksisterende medlemsavtaler, samt
unike konsulent- og rådgivningstilbud som du bare finner hos NLF. 2019 var intet unntak i så måte. – Vi har
arbeidet hardt med å videreutvikle de eksisterende kvalitets- og trafikksikkerhetssystemene våre, og vi har
strukket oss enda lenger for å tilby rådgivning til alle bedrifter som ønsker det, forteller markedsdirektør
Kjell Olafsrud. Videre har NLF økt oppmerksomhet på medlemsbedriftenes ansatte. Vi sier at det skal være
bedre å jobbe i en NLF-bedrift, og derfor har styrkingen av tilbudet til medlemsbedriftenes ansatte fått
større plass.
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Ett av NLFs fem strategiske mål er å bidra til å utvikle profesjonelle medlemsbedrifter, og bidra til at medlemsbedriftene legger NLFs verdier – det vil si å
være ansvarlig, kompetent, samlende og bærekraftig – til grunn for egen
virksomhet Dette gjøres gjennom å tilby et sett av medlemstilbud og -tjenester.
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Medlemsavtalene
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NLF har 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 viktig ved inngåelse av denne typer avtaler,
er bedriftenes evne og vilje til sammen med NLF å utvikle produkter og tjenester som skal styrke NLF-medlemmers konkurranseevne 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 31.12.2019.

Forsikring
NLF og If har vært avtalepartnere siden 1974. Gjennom alle disse årene, og ikke minst siden den nye
avtalen ble signert i 2017, er det lagt stor vekt på å
utvikle produkter og tjenester som skal være unike for NLF-bedriftene og deres ansatte. Særlig vil
samarbeidet med If synliggjøres gjennom If Aktiv
Sikkerhet.
If Aktiv Sikkerhet er bransjens ledende program i
arbeidet med skadeforebygging og trafikksikkerhet. If Aktiv Sikkerhet retter seg både mot ledere og
sjåfører, og NLF vil tilby opplæring og oppfølging
av sjåfører. Dette vil gjøres gjennom dirkete møter
med sjåfører, men også gjennom interaktiv opplæring som er tilgjengelig på www.lastebil.no.
God rådgivning og gode skadeoppgjør, i kombinasjon med riktig dekning til konkurransedyktige priser, er en annen grunnpilar i avtalen. Her er
NLF-garantien et viktig moment og er et helt unikt
konsept som sikrer NLFs medlemmer den riktige
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.
NLF Ansvar er et annet produkt spesielt innrettet
mot de mange kompliserte ansvarsforhold det kan
være å drive godstransport. I NLF Ansvar er alle
ansvarsdekninger samlet i én forsikring, som sikrer
NLF-bedriften at de har den riktige ansvarsdekningen. For å sikre at samarbeidet er til nytte for
begge parter og at avtalens formål oppfylles, er det
etablert tre sentrale samarbeidsfora:
Samarbeidsutvalget
Produktutvalget
Skadeutvalget
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Samarbeidsutvalget møtes minst én 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. I tillegg avholdes det jevnlig
regionale samarbeidsmøter for å følge opp lokale
spørsmål og utfordringer.
Både NLF og If er opptatt av å videreutvikle medlemsfordelene i avtalen. Særlig på områder som
kan bedre trafikksikkerhet og omdømme både for
næringen og for den enkelte transportør, legges
det ned mye ressurser. Det er viktig for NLF å ha
samarbeidspartnere som viser vilje til å utvikle nye
viktige produkter for medlemmene, noe If har vist
evne og vilje til å gjøre.
Utviklingen for avtalen var positiv også i 2019. Skadetallene på motor derimot, har vist en negativ utvikling de siste årene. Dette viser hvor viktig det skadeforebyggende arbeidet er. NLF og If vil derfor rette
enda skarpere søkelys på dette i tiden fremover.

Pensjonsforsikring
NLF har en avtale med If som omfatter den kollektive innskuddspensjonen (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, barnepensjon og forvaltning av ansattes pensjonsmidler
gjennom forvaltningskonseptet Danica. Der bestemmer bedriften selv fondsutvalget som tilbys
den ansatte.
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Drivstoff og service langs veien er et viktig område
for NLF. I avtalen med Circle K har NLF næringens
beste løsninger og det desidert beste trucknettverket i Norge. Etter et par år med søkelys på å fylle
syntetisk drivstoff i form av HVO 100, har omklassifiseringer og avgiftsendringer gjort prisforskjellen
så stor at dette unike drivstoffet, med opp mot 90
prosent reduksjon i globale utslipp, ikke lenger er
konkurransedyktig. Utfordringen rundt kravet til
bruk av biodrivstoff som innblanding i diesel, er
fortsatt tema, da det er mye usikkerhet rundt hva
slags biodrivstoff som brukes og prisen på dette.
Det viktigste for NLF er at medlemsbedriftene er
trygge på at organisasjonen har samarbeidspartnere som alltid er i front med å tilby de nyeste
og mest miljøvennlige løsningene som finnes på
markedet. Circle K har blant annet garantert leveranse av diesel uten innblanding av rester fra
palmeolje.
Samarbeidet med Circle K ivaretas på flere nivåer
i NLFs organisasjon. På sentralt hold møtes NLFs
forbundsstyre og Circle Ks ledelse én gang i året
for å drøfte utviklingen i avtalen og felles utfordringer. Samarbeidsutvalget, som ble etablert
i 2010, møtes flere ganger i året for å behandle

både prinsipielle og praktiske spørsmål knyttet
til avtalen. Det avholdes også jevnlige regionale
samarbeidsmøter der regionapparatet i NLF møter det regionale apparatet hos Circle K.
Matkonseptet Truck Deal ble innført i 2012, og vil
fortsette i 2020 med utvidet sunn meny. Dette
er et konsept kun for NLFs medlemmer. Etter at
konseptet er blitt gjort enklere tilgjengelig med
oblater på kaffekoppene, har bruken av tilbudet
økt kraftig.

Næringens beste
løsninger og det desidert
beste trucknettverket i
Norge er tilgjengelig
gjennom avtalen
med Circle K
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Drivstoff
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Telefoni
NLFs rammeavtale med Telenor gir NLFs medlemsbedrifter gode rabatter på mobiltelefoni og
internett. NLF og Telenor drøfter fortløpende om
tjenestetilbudet er riktig med hensyn til de behov
NLFs medlemmer har, samt pris på tjenestene.
Prisbildet for mobiltjenester er i dag svært uoversiktlig da det eksisterer mange tilbud, samtidig

som disse er krevende å sammenligne. Det er viktig for NLF å ha det beste totaltilbudet i markedet,
og fremover vil vi fokusere på å sette sammen de
beste tilbudene for våre medlemmer. Det er også
viktig for NLF å ha det beste tilbudet på dekning.
Vi har derfor et tett samarbeid med Telenor for å
tette «hull» i dekningen rundt i landet

Finansiering
NLF har en avtale med Nordea Finans, som tilbyr
NLFs medlemmer og deres ansatte best mulig finansieringsløsninger og -vilkår. Nordea Finans har
lokale representanter i alle regioner, og har således gode muligheter til å være tett på medlemmene og kunne 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
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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.
Omsetningen over avtalen med Nordea Finans
øker jevnt og trutt. Avtalen er nå godt kjent blant
NLFs medlemmer, og flere benytter seg av avtalens fordeler. Også Nordea har startet utviklingen
av tilbud til NLF-bedriftenes ansatte. Dette lanseres fortløpende.
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Dekk
NLFs avtale med Dekkmann skal gi NLFs medlemsbedrifter de beste avtalene på dekk. Omsetningen over avtalen har en god utvikling, og i 2018
ble det satt ny rekord for omsetning over avtalen.
Det er satset mye på økt lokal kontakt mellom
Dekkmann-avdelingene og NLFs medlemsbedrifter, noe som viser seg å gi positive resultater. Dekkmann tilbyr i dag meget gunstige betingelser på
de fleste dekkmerker og på service, men det viktigste er totalkonseptet til Dekkmann. Det er store
besparelser å hente for de som vet å benytte dette
konseptet på rett måte.

NLF arbeider aktivt for å sikre et godt nettverk i
alle deler av landet.
Det nyeste skuddet på stammen til Dekkmann er
mobile dekkverksteder, som foretar hele dekkskiftet der medlemmet måtte ønske det.
Gjennom Dekkmann-avtalen er det også gode tilbud til ansatte i NLFs medlemsbedrifter.

Dekkmann har i tillegg til etablering av egne forhandlere, utviklet et franchise-konsept som betyr
mye for medlemsbedriftene i de deler
av landet hvor Dekkmann til nå
har vært dårlig representert.

Kompetanse
En viktig oppgave for NLF er profesjonalisering av
næringen. I dette arbeidet er tilførsel av kunnskap
i alle ledd meget viktig, fra sjåfør til bedriftsleder. I mange av NLFs medlemsbedrifter er dette
også samme person, noe som stiller store krav til
kunnskap på mange områder. For å ivareta dette
arbeidet har NLF avtale med landets største kompetansemiljø på området, Transportkompetanse
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Haugesund. Transportkompetanse har et velutviklet tilbud til transportbedrifter, og det er utviklet eksklusive tilbud til NLFs medlemmer.
Den nye avtalen med Transportkompetanse Gruppen innebærer også et komplett tilbud til NLFmedlemmer på kjøreskole og alle nødvendige
kurs på over 40 lokasjoner over hele landet.
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Flere og flere medlemmer bruker avtalen mellom
Würth Norge AS og NLF om levering av utstyr og
verktøy. Avtalen trådte i kraft i 2013, og omfatter
utstyr, kjemikalier, verktøy, verneutstyr, innredninger, arbeidstøy og lagersystemer, samt opplæring.
2019 ble et rekordår for denne avtalen.

Würth har et godt utviklet nettverk av selgere som
stiller opp når og hvor det måtte passe, men også
netthandelsløsningen til Würth er videreutviklet
til å kunne bli en slager blant NLFs medlemmer.

Kjetting og lasteutstyr
NLF har siden 1995 hatt avtale med Flom Kjetting
AS om rabatterte produkter for medlemmene. Av-

talen sikrer NLFs medlemmer fordelaktige priser
på bilkjettinger, løfteutstyr og lastesikring.
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Verktøy og utstyr
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NLF-advokatene
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NLF-advokatene har i året 2019 bestått av fire advokater og én advokatfullmektig, som, gjennom en avtale med
firmaet Vectio, har vært tilknyttet NLF i over 40 år. NLF-advokatene har altså utvidet kapasiteten for enda bedre å kunne ivareta NLFs medlemmer. I tillegg til å utvide med en advokatfullmektig, har firmaet også ansatt
en sekretær for å effektivisere tiden ytterligere. Advokatene er tilgjengelige gjennom et eget telefonnummer
(415 44 300), også utenfor kontortid. Medlemsbedriftene i NLF tar oftest kontakt per telefon eller e-post, 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 den aktuelle bedriften velger å la NLF-advokatene følge opp saken videre. NLF-advokatene har registrert 615 slike saker siste år.

Christian Arnkværn
Advokat/Partner

Morten A. Pedersen
Advokat/Partner

Robert Aksnes
Advokat/Partner

Skjalg Røhne Halvorsen Synnøve Lovise Torske
Advokat
Advokat/Partner

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 knyttet til
avslutning av arbeidsforhold. Disse sakene skyldes ofte feil saksbehandling i forkant. Andre rettsområder som
NLF-advokatene ofte er involvert i på vegne av medlemmene, er:

• Kjøpsrett

• Offentlige anskaffelser

• Entreprise

• Kontrakter

• Forvaltningsrett

• Forsikring

• Godsansvar/forsikring

NLF-advokatene har bred erfaring og spisskompetanse innen de områdene som medlemsbedriftene etterspør
hjelp om, herunder selskapsrettslige spørsmål, kontraktsrettslige erstatningskrav samt opprettelse og tolkning av avtaler. NLF-advokatene bistår også medlemsbedrifter og deres ansatte i saker vedrørende veitrafikk,
for eksempel rettssaker knyttet til ulykker og dødsulykker, samt førerkortsaker. I tillegg
bistår advokatene i andre privatrettslige spørsmål, som eksempelvis skifte, generasjonsskifte og arverett. Advokatene bistår i økende grad også i selskapsrettslige spørsmål og saker knyttet til fast eiendom og
entreprise. Dette er en ytterligere forbedring av tilbudet
for medlemsbedriftene.
NLF-advokatene har et godt samarbeid med øvrige
fagpersoner i NLF, og spesielt tekniske og økonomiske ressurser. I tillegg er det et nært samarbeid
med jurister i de øvrige nordiske landene om
spørsmål rundt kjøre- og hviletidsbestemmelsene og annet internasjonalt regelverk.
I de tilfellene NLF har gjennomført undersøkelser
blant medlemmene om hvilke tjenester de setter
mest pris på, scorer advokattjenestene svært høyt.
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NLF-advokatene
har bred erfaring og spisskompetanse på områdene
medlemsbedriftene
etterspør hjelp om
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Medlemsbladet NLF-Magasinet
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NLF-Magasinet er et av forbundets aller best likte medlemstilbud. Det er samtidig et viktig verktøy for å sette
NLFs næringspolitiske saker på dagsordenen. NLF-Magasinet er en svært egnet plattform til å presentere ulike
medlemstilbud, og gi både små og store saker synlighet. Bladet kommer ut med åtte numre i året.
Viktige bidrag til magasinet kommer fra regionene, ulike frilansere og ansatte. Både innhold, utforming og
layout blir kontinuerlig evaluert og forbedret for å holde magasinet aktuelt og treffsikkert. Et sentralt mål for
NLF-Magasinet er å være redaksjonelt og kvalitetsmessig på høyde med uavhengige journalistiske bransjetidsskrifter, og helst være tidligst ute med aktuelle vinklinger som er interessante for forbundets medlemsbedrifter
og øvrige lesere.
NLF-Magasinet har et opplag på 11 000 eksemplarer og sendes til NLFs medlemsbedrifter og deres ansatte, samt
ulike offentlige etater, samarbeidspartnere, media, veikroer og bilverksteder. Tall fra NLFs medlemsundersøkelse viser at bladet i gjennomsnitt 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 prosent leses av inntil ni personer.
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Sentrale aktiviteter i 2019
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Rekruttering

Noen faktatall fra turneen:
10 videregående skoler møtte Julianne, totalt cirka 1000 elever
8 opplæringskontorer var involvert
4 av NLFs regioner var involvert
Mange medieoppslag
Julianne besvarte mange tusen Snapper og innlegg på Instagram og Facebook
3100 følgere på Facebook
Totalt 16 stopp på ruta, inkludert skoler og sjåførtreff på Circle K-stasjoner
1700 km fra Tromsø til Lillestrøm
Turneen ble avsluttet i Lillestrøm, hvor Marit Bjørgen fikk sitte på med Julianne det siste stykket, og hvor Marit
også fikk prøve å kjøre vogntoget noen mil. Ved ankomst Lillestrøm ble det arrangert et treff med finansminister
Siv Jensen, som fikk prøve seg på en lastebilsimulator.
Dette prosjektet vil bli videreført i et Ambassadørprogram i 2020.
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Rekrutteringskampanjen «Sats på en tung kompetanse», i samarbeid med SOTIN, ble videreført i 2019 med full
styrke. Det er også jobbet mye med å finne kanaler for å treffe ungdom på deres arenaer. I forbindelse med
Transpor&Logistikk 2019 ble det gjort en test med en turné fra Tromsø til Lillestrøm, «følg drømmen – ikke
strømmen», med skarpt søkelys på bruk av sosiale medier. Julianne Brox var sjåfør på bilen som gikk fra Tromsø
17. september. Turneen startet med et kick off i Tromsø hvor administrerende direktør Geir A. Mo var til stede,
og hvor det var bred mediedekning. Til turneen stilte Scania med bil og tralle. Med på turneen hadde vi diverse
utstyr, blant annet en simulator som ble flittig brukt på alle stedene vi stoppet.
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Transport & Logistikk 2019, både konferanse og messe
Norges desidert største transport- og logistikkmesse, Transport & Logistikk 2019 – konferanse og messe, ble
arrangert av:
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1. S ammenslutningen Transport & Logistikk, som består av
a. Norsk Industri – herav inkludert påbyggergruppen i Norsk Industri
b. NHO Transport og Logistikk
c. Norske Havner
d. Logistikkforeningen.no
2. Norges Lastebileier-Forbund
3. Stiftelsen Norges Varemesse
Arrangementet tok opp i seg to tidligere arrangement, konferansen Transport & Logistikk, som hvert år arrangeres på Gardermoen, og Transport x-anno, som tidligere har vært arrangert som en ren messe på Norges Varemesse på Lillestrøm.
Det var derfor knyttet en del utfordringer til å kommunisere at dette både var en messe med gratis inngang og en
konferanse med en betydelig deltakeravgift. Dette viste seg å gå forholdsvis greit, og uten de store problemene.
Totalt ble messens bruttoareal inkludert konferanseareal på cirka 60 000 m2 fordelt på 237 utstillere fra ti land.
Ved messestart var det 10-15 utstillere på venteliste. Publikumsmessig ble også messen en suksess med totalt
15 482 besøkende. Dette er en besøksøkning på 38 prosent i forhold til Transport 2016.
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Undersøkelsen som er gjort blant publikum er også meget positiv. En stor overvekt av de besøkende sier seg
fornøyde, og at messen innfridde deres forventninger. Utstillerundersøkelsen ga også svært positive tilbakemeldinger.

Vi gjennomførte også NLFs mest teknisk avanserte dekning
av et arrangement noensinne, med direktesendinger i
riks-TV-kvalitet, podcast-innspillinger i eget studio
og live-stunts ute i messehallene på Transport &
Logistikk 2019. Det ble publisert totalt 27 videoer,
herav 18 gjennom NLFs kanaler og 9 gjennom
Transport & Logistikk
kanalene til vår nye influenser, Julianne Brox.
Transport & Logistikk 2019 er også et stort
internt løft for NLF. Alle ansatte i administrasjonen er engasjerte både i forkant og under
selve messen. I tillegg deltar mange tillitsvalgte på stand og i andre aktiviteter i forbindelse
med arrangementet.

2019 ble en viktig begivenhet
for hele næringen og et
samlingspunkt mange
satte pris på
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Transport & Logistikk 2019 ble en viktig begivenhet for hele vår næring og et samlingspunkt som mange satte
pris på. Vi fikk benyttet anledningen til å markere både NLF som organisasjon, Kollegahjelpen på egen stand,
Venner på veien med eget aktivitetsområde på lørdag, og, ikke minst, våre samarbeidspartnere. Etter erfaring
fra messen i 2016, hvor vi ikke var samlet med våre samarbeidspartnere, tok vi denne gangen initiativ til et felles
standområde. Det resulterte i en stand på 630 m2 med plass til alle våre hovedsamarbeidspartnere og et felles
konferanseområde.
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Fair Transport – Nøkkelen til et bærekraftig
transportmarked
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Norges Lastebileier-Forbund lanserte i 2019 kvalitetsprogrammet Fair Transport i ny utgave for å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportører leverer kvalitetstransport etter gitte kriterier.
Med Fair Transport vil NLF fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører.

Dette er Fair Transport
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for veitransportører. Programmet har som mål å styrke
trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.
Fair Transport skal motvirke usunne holdninger i transportkjeden som bidrar til flere ulykker, organisert transportkriminalitet, skjeve konkurranseforhold og sosial dumping.
Ved å bevisstgjøre transportkjøperne sitt medvirkeransvar, og samtidig tilby statlige, kommunale og private
transportkjøpere et verktøy som sikrer anskaffelse av bærekraftige transporttjenester, ønsker NLF å gjøre kjøp av
samfunnsansvarlig kvalitetstransport mer anerkjent og tilgjengelig.
For å være en Fair Transport-bedrift må transportselskapene blant annet ha:
Godkjent
trafikksikkerhetsprogram

Opplæring
Rutiner for
Utviklingsi utslippsaktivt og forebygplan for
vennlig kjøre- gende trafikksik- miljøarbeidet
adferd
kerhetsarbeid

Fullverdig
HMS-system

Program for
bærekraftig
bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt
ansvar

Totalt er det 38 krav som skal fylles i sertifiseringsportalen.
NLF har lagt til rette for at medlemmene skal kunne oppfylle disse kravene gjennom de programmene som
tilbys, og særlig da KMV og If Aktiv Sikkerhet, som omtales på neste side.
Den nye versjonen av Fair Transport ble lansert under Arendalsuka i august. I løpet av høsten var det cirka
100 bedrifter som klarte kravene til sertifisering.
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If Aktiv Sikkerhet
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If Aktiv Sikkerhet er lansert i ny drakt med større krav til involvering av bedriftens ledelse. Og tydeligere krav til måloppnåelse.
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If Aktiv Sikkerhet kan benyttes av bedrifter i alle størrelser, fra enbilseiere til
de med flere hundre biler. Sjåføropplæring og oppfølging foregår i fellesmøter
eller egne samlinger hos bedriften.
I If Aktiv Sikkerhet er det også et tilbud om interaktiv opplæring av sjåførene
for å få en kontinuitet i oppfølgingen. If Aktiv Sikkerhet er, som navnet sier, et
samarbeid med forsikringsselskapet If.

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

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

Bransjestandarden Kvalitet
og miljø på vei (KMV)
Det fullverdige bedriftsstyringssystemet KMV er NLFs bransjestandard, og inneholder klare krav til kvalitet,
miljø og HMS. Systemet er tilpasset medlemsbedrifter over tre til fire ansatte. KMV ble opprettet i 1994, og har
vært webbasert siden 2008.
Det er en god dialog mellom fagansvarlig og NLFs brukere. De gir nyttige tips og tilbakemeldinger, noe som
sørger for stadig utvikling av systemet.
Ved utgangen av 2019 hadde 320 medlemmer/transportsentraler innført KMV-systemet. 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
KMV er videreutviklet til å bli et fullverdig program som kan være grunnlag for sertifisering etter ISO 39001
Trafikksikkerhet.

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 2019 drev NLF rådgivning for 54 medlemsbedrifter.
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Faggruppene
Arrangementer og møter gir gode arenaer
for å utvikle kompetanse og løfte aktuelle
problemstillinger
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Tett på medlemmenes hverdag

Faggruppe for distribusjon, langtransport og ADR
Leder:
Medlemmer:

Kjell Haugland
Bård Solberg
Ørjan Bråthen
John Erik Kjettorp
Ove Erik Vika
Nils Anders Larsen
Oddbjørn Kristensen
Rune Holmen

Forbundsstyret
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, med faglig støtte fra
regionsjef Reidar Retterholt (distribusjon) og kvalitetsleder Inge Børli (ADR). Faggruppen har blitt brukt i forbindelse med spørsmål om transport av farlig gods og farlig avfall. Det har ikke vært avholdt møter i faggruppen i
2019.

Faggruppe for bilberging
Leder:
Medlemmer:

Alv Ervik		Forbundsstyret
Geir Homlund		Region 1
Ove Thoresen		Region 2
Dag Lie		Region 3
Gunnar Hunsbedt		Region 4
Raymond Nordvik		Region 5
Jo Roger Blengsli		Region 6
Tor Sverre Isaksen		Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært rådgiver Frank Lauritz Jensen med fag- og administrativ støtte fra
rådgiver Kjetil Meaas, som er erstattet av fagsjef teknisk Dag Nordvik, og markedsdirektør Kjell Olafsrud.
Bilbergergruppa i NLF ble i 2019 endret, og har fått inn nye ressurspersoner basert på ny modell.
Faggruppen har avholdt ett møte i 2019 hvor arbeidsform og saker ble besluttet. Administrasjonen har arbeidet
for å få avholdt møte med Vegdirektoratet for å få avklart de sakene som var oversendt fra NLF. På grunn av
den store omorganiseringen i Statens vegvesen har ikke dette lykkes, men rett før årsskiftet ble det avklart at
møte avholdes 1. kvartal 2020. Utfordringene i enkeltsaker har være utekontrollens håndheving av regler overfor
bilbergere.
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Den nye modellen for faggrupper innføres gradvis. I løpet av 2019 er
det etablert en ny faggruppe for vinterdrift etter den nye modellen, mens
faggruppen anlegg, vei og brøyting ble nedlagt. Bilbergergruppen fikk
inn nye ressurspersoner etter den nye modellen.
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Faggruppe for tømmer, landbruk* og levende dyr
Basert på ny modell, er denne faggruppen splittet i en ren tømmerbilfaggruppe og en midlertidig faggruppe for
transport av levende dyr.
*) Transport til landbruk har for tiden ingen egen faggruppe, men blir behandlet via teknisk faggruppe.
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Faggruppe tømmer
Leder:

Øyvind Lilleby
Egil Haugen
Bjørn Erik Unneberg
Frank Korntorp
Ivar Mustvedt
Dag Grødum
Gøran Kårstad
Gunni Kverndal

Forbundsstyret
Region 1
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært fagsjef teknikk Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm
Tysnes (tømmer/levende dyr).
Målsettingen for denne faggruppen er å øke søkelyset på tømmertransportens utfordringer, og hvilke virkemidler som kan iverksettes for å bedre bedriftenes vilkår.
Det ble ikke avholdt møte i 2019 annet enn dialog på e-post og telefon. Bransjen har fortsatt markedsmessige
endringer med høy konkurranse, men det er registrert en bedre forståelse blant transportkjøpere, som for noen
har bedret prisene. Skogeierforbundets og Statens vegvesens 74-tonns prosjekt har gått tregt, og igangsettelse
er forskjøvet med ett år, til sommeren 2020.

Faggruppe levende dyr
Leder:

Øyvind Lilleby
Kjell Jon Nyløkken
Kenneth Arntsen

Forbundsstyret
Region 2
Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært fagsjef teknikk Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm
Tysnes (tømmer/levende dyr).
Levende dyr-gruppen har hatt ett møte i 2019. Dette for å se på de markedsmessige endringene som Nortura har
iverksatt ved etablering av eget transportselskap, Notra AS. Denne prosessen har medført en del uro blant transportkjøpere, og et uoversiktlig marked. Gruppen besluttet derfor å utsette videre arbeid frem til våren 2020.
Saken om utvidet kjøretid for dyretransport i Nordland, Troms og Finnmark ble sendt ESA i mars 2019, og er
ennå ikke avklart. Arbeidet vil fortsette i 2020.

Samarbeidspartnere:
Norsk Industri – Påbyggerforeningen
Norges Bilbransjeforbund
Bilimportørenes Landsforbund
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Teknisk gruppe og ressursgruppe for spesialtransport
over 65 tonn
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Teknisk gruppe
Kjell Haugland
Ivar Mustvedt
Jan Petter Abrahamsen
Inge Råheim
Per Bortheim
Arnt-Egil Aune
Kay Arne Kristiansen
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Leder:

Forbundsstyret
Region 3
Region 3
Region 5
Region 5
Region 6
Region 6

Ressursgruppe spesialtransport over 65 tonn
Thomas Aarnæs
Iver Grini
Kai Werdal
Odd-Are Skogstad

Region 1
Region 2
Region 4
Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært fagsjef teknikk Dag Nordvik (teknisk) og bedriftsrådgiver Kjetil Meaas
(spesialtransport).
Teknisk gruppe har gjennomført ett møte, og ellers kommunisert via e-post og telefon. Oppmerksomheten har
vært rettet mot å få til økte totalvekter for normalvogntog, åpne flere strekninger for modulvogntog, og få oppgradert regelverket for spesialtransport. Gruppen har gjennomført kontaktmøter med Statens vegvesen Vegdirektoratet for oppfølging av tidligere saker. Høringen om privatisering av brufølgetjenesten ble avlyst

Andre saker

Arbeidet med å kunne åpne modulvogntogveistrekninger inn til industribedrifter, forflyttes fra riksveier til
fylkes- og kommunale veier. Videre kom høringen om å tillate 24 meter lange vogntog på modulvogntogveinettet. Samferdselsdepartementet ga 20. august 2019 Vegdirektoratet oppdrag om å tillate modulvogntog
og 24-meters vogntog å kjøre på tømmerbilveinettet. Med dette vil flaskehalsene på modulvogntogveinettet elimineres. Det forventes en løsning i løpet av 2020.
Faggruppen arbeider videre med å oppnå 28 tonn på tre-akslet bil,
27 tonn for semitrailere med singelhjul og valgfri styring, samt
å endre minsteavstand for fire-akslede semitrailere, slik at
de lovlig kan kjøre 50 tonn med akslene nede. Saken om
påhengstrucken er ved årsslutt tilnærmet klar, det ventes
en forskriftsendring på dette.
NLF har kvartalsvise møter med Vegdirektoratet hvor
saker fra næringen blir tatt opp og behandlet. Denne
arbeidsgruppen er overordnet, og beslutter hvordan de
enkelte saker blir videre behandlet. Siste møte i gruppen
ble avholdt 2. desember 2019, og på grunn av omorganiseringen i Vegdirektoratet vil det komme ny ledelse og nye
representanter.

NLF har kvartalsvise
møter med Vegdirektoratet
hvor saker fra næringen blir
tatt opp og behandlet
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Faggruppe for vinterdrift
Faggruppen anlegg, vei og brøyting har hatt lite engasjement de siste årene. I 2018 og 2019 var det ikke møter
eller seminar, og det har generelt vært liten aktivitet i gruppen den siste tiden.
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Tirsdag 3. september ble det arrangert et seminar om vinterdrift i Oslo. I forlengelsen av seminaret ble de fremmøtte NLF-medlemmene invitert til å diskutere behovet for å etablere en ny faggruppe vinterdrift, til erstatning
for faggruppen anlegg, vei og brøyting. Den nye faggruppen skulle bestå av 5-7 medlemmer som driver med
vinterdrift, i tillegg til en leder fra forbundsstyret og fagansvarlig fra administrasjonen.
De fremmøtte medlemmene besluttet å etablere en slik faggruppe. Etter etableringen består faggruppen av
følgende:
Leder:
Medlemmer:

Sverre-Jan Rønneberg
Arild Olsbakk
Roar Osen
Tore Sigmundsen
Norman Hole
Arne Skulstad
Alf Erik Eliassen

Forbundsstyret
Region 2
Region 4
Region 4
Region 5
Region 5
Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen er seniorrådgiver Thorleif Foss.

Rammene for arbeidet i faggruppen vinterdrift
•H
 ensikten med faggruppen er å bidra til NLFs strategiske mål om like konkurransevilkår, trafikksikre og
effektive veier, profesjonelle medlemsbedrifter og bærekraftig transport.
• I nitiativet til aktuelle saker skal komme fra medlemmene.
• F aggruppen skal behandle saker av spesiell interesse og betydning for vinterdrift. Eventuelle tekniske
spørsmål avklares med teknisk faggruppe.
• S aker til behandling i faggruppen skal være av mer generell og prinsipiell karakter, og som er relevant/
av interesse for flere medlemmer.
• F aggruppen tar stilling til behandlingsformen i hvert tilfelle, og forsøker så langt som mulig å gjøre
saksbehandling og diskusjon pr e-post. Når det er nødvendig, kan telefon/Skype eller fysisk møte
benyttes.
• E ventuell ekstern kommunikasjon, innspill til offentlige myndigheter/selskaper eller private selskaper
avklares i hvert tilfelle med representant for forbundsstyret, eller med forbundsstyret.
• F aggruppen skal være ressurs i offentlige høringer knyttet til vinterdrift.
• F aggruppens medlemmer kan delta som NLFs representant i grupper, komiteer mv. som NLF deltar i,
for eksempel i samarbeid med Statens vegvesen eller andre veiholdere, og kan etter avtale delta på
relevante seminarer mv. innenfor vinterdrift.
•D
 eltakelsen i faggruppen er basert på frivillighet. Utgifter til eventuelle møtereiser dekkes iht. NLFs
reglement for tjenestereiser for tillitsvalgte. Deltakere i faggruppene får 30 prosent rabatt på kostnaden
ved deltagelse på NLFs Transportkonferanse (reisen til/fra konferansen må dekkes selv).
Medlemmer som har innspill til saker som faggruppen bør se på, oppfordres til å ta kontakt med ett av faggruppens medlemmer, eller sin regionsjef.
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Undersøkelsen om vinterdrift
Den årlige spørreundersøkelsen i regi av faggruppen som undersøker opplevd vinterdrift, ble gjennomført i mai.
Undersøkelsen ble sent til 2 560 medlemsbedrifter, og det kom 318 svar (12 prosent). Medlemsbedrifter som
driver med vinterdrift, ble bedt om ikke å svare.

Bransjenettverk
NLF deltar i Statens vegvesens bransjenettverk for vinterdrift. Hensikten med nettverket er å skape interesse
for og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdriften, slik at det gir
økt kompetanse og faglig utvikling. Bransjenettverket har behandlet en rekke spørsmål knyttet til vinterdriften,
som omfatter alt fra opplæring, ulike prosjekter, drifts- og erfaringsutveksling, HMS og kontrakter. Roar Osen fra
region 4 har deltatt i tre møter i 2019.
Faggruppen har tidligere vært representert i Statens vegvesens SIK-prosjekt (Skandinavisk infrastrukturkompetanse), med bidrag knyttet til utarbeidelse av spørsmål til vinterdriftsprøve, som nå er obligatorisk for de som
skal drive med vinterdrift. Det har heller ikke vært avholdt møter i prosjektet i 2019, men dersom det kommer
opp behov for å arbeide med disse spørsmålene igjen, vil NLF bli kontaktet.

Faggruppe for varebil
Leder:
Medlemmer:

Hilde A. R. Natedal
Ulrik Kristensen
Kurt Moe
John Erik Kjettorp
Pål Johannesen

Forbundsstyret
Region 1
Region 2
Region 3
Region 5

Fagansvarlig i administrasjonen var bedriftsrådgiver Kjetil Meaas frem til han gikk av med pensjon 1. oktober.
I en overgangsfase har viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni hatt fagansvaret.
Faggruppe varebil har hatt to møter i 2019, ett i mai og ett i desember. Gruppen har drøftet behovet for regulering av varebilmarkedet, og hvordan forslagene i EUs mobilitetspakker kan bane vei for slik regulering. Gruppen
er også informert om kartlegging av varebilmarkedet som foregår i regi av treparts bransjeprogram for transport,
se nærmere omtale der.
Gruppen har også blitt informert om endringer i den yrkesfaglige utdanningsstrukturen, og har drøftet særskilte
behov knyttet til nærdistribusjon. Pga. mange stopp er det lett å tilfredsstille kravene til pauser. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og hvile, er derimot oftere et problem. I tillegg er det ofte problemer knyttet
til feilparkerte biler, sykkel- og gangveier, utstyr på fortau m.m.
Faggruppen har planlagt nytt møte når varebilrapporten foreligger og EUs mobiltetspakke er vedtatt.
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Undersøkelsen viser at medlemmene er sånn passe fornøyd med den ordinære vinterdriften. 2019-resultatene
er noe dårligere enn tidligere år med hensyn til om veiene blir brøytet godt nok og raskt nok, og om strøing/
salting er tilfredsstillende. Disse forholdene får en score på henholdsvis 3,6, 3,4 og 3,3, på en skala hvor 1 er
dårligst og 6 er best. Når det gjelder vinterdriften ved ekstraordinære forhold, som brøytekapasitet ved store
snøfall og salte-/strøkapasitet ved temperatursvingninger rundt 0 grader, og ved raske væromslag, får disse forholdene en score på henholdsvis 2,6 og 2,7. Resultatene må sies å uttrykke at det er et potensiale for bedre vinterdrift. Undersøkelsen viser at medlemmene er mest fornøyd med at skiltene er godt synlige (3,9) og at de som
brøyter har gjort en god innsats (3,7).
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NLF Arbeidsgiver
NLF ivaretar deg som arbeidsgiver,
og har rett og plikt til å inngå tariffavtaler etter
Hovedavtalens bestemmelser
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NLF er den klart største arbeidsgiverorganisasjonen innen lastebilnæringen
målt etter antall medlemmer. Ved årsskiftet hadde NLF Arbeidsgiver 78
medlemmer, som representerer bedrifter med rundt 4000 ansatte.
I tariffsammenheng var 2019 et mellomoppgjørsår, altså et år der det kun ble forhandlet om lønn, og ikke
tariffavtalen. Ny minstelønnssats økte til kr 175,95 per time. Satsen er identisk med minstelønnssatsen i bransjen
grunnet allmenngjøringsforskriften for godstransport.
2019 var et rekordår, både når det gjaldt oppslutningen om tariff- og arbeidsgiverkonferansen (110 deltakere)
og arbeidsgiverkurs (126 deltakere). I alt 44 tariffbedrifter fikk juridisk rådgiving, i gjennomsnitt fire timer per
bedrift.
Et eget moderniseringsutvalg, bestående av tariffpartnerne NLF, NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, lyktes å komme til enighet om en forenklet og modernisert utgave av tariffavtalen. Denne versjonen vil bli lagt til grunn ved tariffoppgjøret 2020.
Ved årsskiftet ble det klart at NHO Logistikk og Transport vil bli vår fremtidige samarbeidspartner på
arbeidsgiversiden, og da spesielt i forbindelse med tariffoppgjørene. Vår tidligere samarbeidspartner NHO
Transport vil fremover utelukkende konsentrere seg om bedrifter innen persontransport.

Årsmøtet 2019
På årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 10. april 2019 på Thon Hotel Oslo Airport ble følgende valgt til Tariffutvalget:
Bedrift

Representant

Valgperiode

PostNord AS

Einar Løndal

2019 – 2021

Haukebøe Transport AS

Elling Haukebøe

2019 – 2021

Hoyer Norway AS

Odd Jacobsen

2019 – 2021

Gausdal Landhandleri AS

Trond Håkon Henriksen

2019 - 2021

I tillegg ble følgende nye kandidat valgt for å gjøre styret fulltallig, i samsvar med vedtektene til NLF Arbeidsgiver:
Elvrum Sættem AS

Karl Ivar Nilsen

2019-2021

Einar Løndal ble enstemmig gjenvalgt som leder for Tariffutvalget.

Valgkomiteen for perioden 2019-2020:
Bedrift

Representant

Hagen Transport AS

Kai Flemming Hagen

Bendiks Birkeland Transport og Cementstøperi AS

Robert Birkeland

AS Sula Rutelag

Bertil Breivik
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Rekorddeltakelse på kurs
og konferanse
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Medlemmene
NLF Arbeidsgiver hadde per 31.12.2019 i alt 78 medlemmer, mot 76 medlemmer foregående år. Det altoverveiende antallet medlemmer er tilsluttet Godsoverenskomsten. Men vi hadde per 31.12.2019 også enkeltmedlemmer tilknyttet:
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Grossistoverenskomsten
Handel og Kontor
Tekniske ledere

Mellomoppgjøret 2019
Resultatet av mellomoppgjøret 2019 ble en ny minstelønnssats på kr 175,95 per time. Ellers ble utfallet som
følger:

A.

B.

Distribusjons- og nærtransport
37,5 timers uke

Per måned – kr

Per time – kr

0-3 års ansiennitet

28 679,85

175,95

3-6 års ansiennitet

29 005,85

177,95

Over 6 års ansiennitet

29 331,85

179.95

Langtransport
Aktiv tid:

kr 109,11 per time

Passiv tid:

kr 49,10 per time

Fagbrevtillegget på kr 9 per time, for all transport, forblir som før.
En ny sliterordning avløste fra 2010 sluttvederlagsordningen. Hensikten med slitertillegget skal gis til dem
som kommer dårligst ut av pensjonsreformen: dem som går av som 62-, 63- og 64-åringer og har hatt en lav
arbeidsinntekt.

Medlemstilbud og -bistand
På årskonferansen til NLF Arbeidsgiver 9. og 10. april 2019 deltok 110 personer.
Det har i perioden blitt arrangert fire spesialkurs i regi av NLF Arbeidsgiver med i alt 126 deltakere. Det dreier seg
nærmere bestemt om følgende kurs:

Kursinnhold og dato

Antall deltakere

Arbeidstid, 12.02.

33

Kontroll og oppfølging av ansatte, 05.06.

28

Praktisk arbeidsrett 24.09.

32

Praktisk arbeidsrett 21.11.

33

Både på konferansen og kursene var det rekorddeltakelse i 2019.
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Det ble sendt ut 10 nummer av Tariffinfo til medlemmene i 2019 med spesialinformasjon om tariff- og arbeidsgiverspørsmål.

63

I alt 44 tariffbedrifter ba om og fikk juridisk bistand i 2019. I gjennomsnitt fikk hver av bedriftene fire timers
rådgiving, en del i form av bedriftsbesøk. De vanligste årsakene til at tariffbedriftene søker bistand er:
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Inngåelse av tariffavtale
Utarbeiding av særavtaler
Løsning av tvister
Oppdateringer på regelverk, herunder tariffavtalen

Tariffutvalget og moderniseringsutvalget
Foruten tariffutvalgets medlemmer har forbundsleder, daglig leder, utvalgssekretær og tidvis en representant
fra NLF-advokatene deltatt på møtene. Tariffutvalget hadde i styreperioden tre møter. Det har vært i alt 12 saker
på dagsordenen på disse møtene.
Av saker Tariffutvalget har engasjert seg i, kan nevnes:
Tariffoppgjøret 2020
Moderniseringsutvalgets arbeid og konklusjoner
Samarbeidet med NHO Transport
Undersøkelse om arbeidstidsregistrering
Det ble etter tariffoppgjøret 2019 satt ned en gruppe med representanter for NHO Transport, NLF, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet, kalt moderniseringsutvalget. Utvalgets mandat var å forenkle
og modernisere vår tariffavtale - godsoverenskomsten. På en konferanse mellom tariffpartnerne 22. og 23. mai
ble utvalgets arbeid lagt frem og bifalt. Det var en samstemmig oppfatning at utvalget hadde lykkes med både
å forenkle og forkorte avtalen foruten å oppdatere den hva angår lovhenvisninger. Moderniseringsutvalgets
versjon av godsoverenskomsten vil bli lagt til grunn for tarifforhandlingene i 2020.

Status
Mens antallet tariffbedrifter i sum har vært relativt stabilt har
det skjedd betydelige endringer hos våre tariffparter, både på
arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. 1. juni 2019 gikk Norsk
Transportarbeiderforbund inn i Fellesforbundet. Fra og
med tariffoppgjøret 2020 vil vi derfor ha med et langt
mer mangfoldig og industritungt LO-forbund å gjøre.
På arbeidsgiversiden gikk fra årsskiftet 2019/2020
forbundet NHO Transport ut og NHO Logistikk og
Transport inn som vår forhandlingspart på arbeidsgiversiden. Samarbeidsavtalen mellom NLF og NHO
Transport fra 2002 er fra årsskiftet heller ikke lenger
gjeldende. Det får imidlertid ingen betydning for tariffoppgjøret 2020.

NHO Logistikk og
Transport erstatter NHO
Transport som forhandlingspart fra årsskiftet
2019/2020

NLF | Årsberetning 2019

[08[

64
[ 05 ] Medlemsservice og rådgivning

Samfunnsmessig arbeid
Mellommenneskelig støtte til sjåfører og
lastebileiere som har opplevd trafikkulykker,
og trafikksikkerhet blant skolebarn,
er prioritert
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Tar det vanskelige ansvaret

Kollegahjelpen
Kollegahjelpen er et tilbud til lastebileiere og sjåfører som har opplevd trafikkulykker eller andre uønskede
hendelser i forbindelse med jobb. Først og fremst er ordningen ment som en medlemsservice. NLFs kollegahjelpere bistår likevel ikke-medlemmer etter behov og mulighet.
Behovet er fortsatt stort, selv om ulykkestallene har gått i riktig retning i Norge de siste årene.
NLFs tilbud om kollegahjelp er 24 år, men det er en utfordring at mange fortsatt ikke kjenner til ordningen.
Derfor stilte vi med bemannet stand både på Arendalsuka og Transportmessa på Lillestrøm. Kollegahjelpen
har også fast side i NLF-Magasinet og på lastebil.no. På lastebil.no ligger oversikt og kontaktinformasjon til alle
kollegahjelpere. Vi har erfart at brev til politi, ambulanse og fylkeskommunene ikke er nok. Det burde være en
selvfølge at Kollegahjelpen blir koblet inn etter alvorlige tungbilulykker.
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NLF har årelang tradisjon med å være til stede for både medlemmene og
samfunnet for øvrig. Gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid bidrar NLF
til lavere ulykkesrisiko hos de mest sårbare medtrafikantene. Og hvis uhellet
skulle være ute, er hjelpen aldri langt unna.
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Bare et fåtall varsles gjennom Helsetelefonens alarmsentral. Telefonnummeret 415 44 400 er et viktig nummer,
som skal gjøre det enklere for politi og redningsetater å få kontakt med en av våre 58 kollegahjelpere plassert
over hele Norge.
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Kollegahjelperne har i 2019 bidratt ved 41 ulykker. 17 av ulykkene var dødsulykker. Det er omtrent halvparten av
ulykkene der tungbiler er involvert. Det viser at Kollegahjelpen ofte kan stille opp etter de alvorligste ulykkene.
Noen eksempler på typer oppdrag:
Hjelp til sjåfører som har fått en personbil i fronten fordi sjåføren ikke ønsket å leve
Hjelp til sjåfører som har veltet med lastebilen
Hjelp til sjåfører som har kommet som bil nummer to etter dødsulykker
Hjelp til bedrifter med sjåførmøter etter at en ansatt har omkommet i trafikken
Hjelp til bedrift med sjåførmøte etter naturlig død
Hjelp til sjåfør etter brann i lastebil
Kollegahjelperne er alle frivillige og arbeider uten godtgjørelse. Hjelpen består først og fremst i et tilbud om en
samtale samt støtte fra en som kjenner yrket. Kollegahjelperne 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 forekommer fortsatt mange møteulykker der det er mistanke om selvmord eller forsøk på selvmord.
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. Det er viktig å komme seg bak rattet igjen, men det er også viktig
å ikke presse sjåføren for tidlig etter en alvorlig ulykke.

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. 2019 var et veldig
positivt år for prosjektet. Flere tusen barn gjennomførte
NLFs trafikksikkerhetsopplæring gjennom prosjektet
Venner på veien. Her fikk de med seg hjem livsviktig kunnskap om blindsoner og synlighet på
skoleveien.
I 2019 fikk 49 skoler med til sammen 2611
elever besøk av Venner på veien.
Venner på veien er nå blitt et begrep rundt
om i landet. Skoler, kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater henvender seg
direkte til oss for å få en gjennomgang av
opplegget. Siden oppstarten høsten 2015 har til
sammen 221 skoler og 11 005 elever fått besøk av
Venner på veien.
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Kollegahjelperne
har bidratt ved 41
ulykker, hvorav 17
var dødsulykker
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[ 08 ] Samfunnsmessig arbeid
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[ 05 ] Medlemsservice og rådgivning

Status
En utrettelig innsats for å oppnå like
konkurransevilkår, trafikksikre og effektive veier,
bærekraftig transport, profesjonelle medlemsbedrifter
og ledende medlemsavtaler
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Travelt arbeidsår
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De to store enkeltprosjektene, mobilitetspakken og Fair Transport, blander seg med de hundrevis av små og
store sakene NLF er involvert i for å nå landsmøtets vedtatte mål om like konkurransevilkår, trafikksikre og effektive veier, bærekraftig transport, profesjonelle medlemsbedrifter og ledende medlemsavtaler.
Internasjonalt er det ikke tvil om at arbeidet med å få på plass regelverk for adgang til markedene, utstasjoneringsregler og tekniske kontrolltiltak har opptatt oss mye. Disse spørsmålene, og mange flere, utgjør den såkalte
mobilitetspakken i EU, en politisk prosess som har engasjert hele transport-Europa lenge. Takket være samordnet innsats fra oss og våre partnere i Nordic Logistics Association (NLA), samt andre samarbeidende organisasjoner, ser det ut til at vi får et resultat vi kan leve med.
Arbeidet på høsten ble preget av den brå bortgangen til NLAs direktør, Søren H. Larsen, en høyt verdsatt medarbeider. NLFs viseadministrerende direktør, Jan-Terje Mentzoni, steppet imidlertid inn som fungerende direktør,
og bidro med sin gode innsats til at arbeidet kunne fortsette med minst mulig forsinkelser.
Nasjonalt er det uten tvil den offisielle lanseringen av Fair Transport i august som preget året, med alle forberedelsene og ikke minst arbeidet med implementeringen i etterkant. Fair Transport er en av NLFs største og
viktigste satsninger noensinne, og har som mål å bevisstgjøre transportkjøperne på hvilke krav de skal stille til
transportørene og til å dokumentere den kvaliteten som deltakerne leverer.

Hovedkontoret
NLFs administrasjon består av to avdelinger – avdeling for politikk og stab og avdeling for marked og informasjon. Gjennom året har det skjedd enkelte endringer i personalet:
Kjetil Meaas ble pensjonist 1. oktober 2019 etter 12 år som rådgiver skadeforebyggende tiltak.

Ved utgangen av 2019 besto administrasjonen sentralt av:
Avdeling for marked og informasjon med åtte stillinger, med ansvar for marked, NLF-Magasinet, web og
medlemsregister, regioner og ekstern og intern informasjon
Avdeling for politikk og stab med ni stillinger, med ansvar for økonomi, administrasjon, NLF Arbeidsgiver,
politikk nasjonalt og internasjonalt, prosjekter og teknisk, samt oppgaver knyttet til de tillitsvalgte organene
Administrerende 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. Rådgiver for ledergruppen rapporterer til administrerende direktør.
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For NLFs administrasjon ble 2019 et svært travelt arbeidsår, der utfordringene,
oppgavene og milepælene sto i kø. NLF arbeider på bred basis – politisk,
kommunikasjonsmessig, journalistisk og forretningsmessig – for å oppfylle
samfunnsoppdraget våre medlemsbedrifter har vedtatt: å styrke konkurransekraften til norske transportører.
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Region 1 Østfold og Oslo/Akershus
Generelt

[ 09 ] Status – Regionene

Region 1 deltar aktivt i fora som kan bedre transportnæringens vilkår. Vi jobber tett med politikere i alle partier,
Statens vegvesen, LUKS, Bastø-Fosen, NHO med flere, og NLF er en synlig aktør i regionen.
Våre lokalavdelinger jobber aktivt med «Venner på veien» og responsen fra elever, lærere og foreldre er svært
god. Spesielt Romerike utmerker seg og bidrar til forsterket søkelys på barn og trafikksikkerhet.

Næringspolitisk
•R
 egion 1 fortsetter kampen mot uforutsigbare og urimelige rammevilkår, herunder sterk økning av bompengesatsene.
•G
 jennom møter med folkevalgte i Stortinget og i fylkestinget, informerer vi om ulovlig kabotasje og
urimelige konkurransevilkår.
•V
 i deltar aktivt i flere referansegrupper som planlegger nye veistrekninger, f.eks. Godsforum Øst, Logistikk
og transport Øst og i arbeidet med den viktige nye avlastningsveien rundt Oslo
•V
 i jobber hardt og systematisk for å åpne større deler av veinettet for modulvogntog. Disse prosessene går
altfor sakte, særlig på kommunalt nivå.
• Vi er en aktiv pådriver for bedre veivedlikehold i hele regionen.

Andre saker
NLF Østfold gjennomførte sitt kontaktmøte med Tollvesenets region øst sommeren 2019. Fra NLF Østfold deltok
fylkesleder Erik Graarud, nestleder Anders Krog og regionsjef J. Kristian Bjerke.
NLF Østfolds ønske om en prøveordning med sambruksfelt i Fredrikstad/Fredrikstadbroen fikk tilslutning fra
Statens vegvesen, og en prøveordning er nå i gang. Dette er en betydelig seier for NLF Østfold. Vi arbeider nå for
at flere strekninger i regionen skal åpnes tilsvarende.
Byrådet i Oslo, med et flertall i bystyret bak seg, endret kjøremønsteret i Oslo sentrum i 2018. Det er ikke
lenger mulig å kjøre uhindret fra øst til vest, eller fra nord til syd, i sentrum. Dette har ført til utfordringer for
varelevering i Oslo sentrum, og NLF region 1 har tatt dette opp med byrådene Hanna
Marcussen (MDG) og Lan Marie N. Berg (MDG), nestleder i transportkomiteen i Oslo
kommune, Saida Begun fra Høyre, er også satt inn i saken. Vi vil i
løpet av 2020 kreve underskilting som tillater gjennomkjøring for varelevering i sentrum av byen.

NLF har sju regionsjefer
som ivaretar medlemmene i
hvert sitt geografiske
område
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Oslofjordtunnelen har i lang tid vært stengt deler av
døgnet for kjøretøy over 7,5 tonn. Grunnet press fra
NLF Østfold, ble det etter hvert gjort tillempninger
slik at tunge kjøretøy slippes gjennom deler av
døgnet. Etter møte med Statens vegvesen i januar
2020, varslet Statens vegvesen at tunnelen igjen
blir døgnåpen for tunge kjøretøy i løpet av første
kvartal 2020. Dette kan delvis oppleves som et
resultat av NLF region 1s vedvarende søkelys på saken.

Region 2 Hedmark og Oppland
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Generelt

Næringspolitisk
•N
 LFs store innsats for bedre veier blir lagt merke til i Innlandet. NLF ble f.eks. hedret med blomster og takk
fra scenen under åpning av E16 Bagn-Bjørgo. Lokalvalg er viktig for næringens vilkår. NLF Innlandet inviterte samtlige partier til debattmøte på Biri Travbane. Andre temaer: Ansvarlig transport ved offentlige
anskaffelser, utforming av gater og sikker varelevering.
• NLF Innlandet var til stede under Stortingets transport- og kommunikasjonskomités befaring i vår
region og hadde innlegg om lastebilnæringens situasjon og krav.
• NLF Innlandet har gjennomført en hel dag på rv. 3 med statssekretær Tommy Skjervold.
• NLF Innlandet har sammen med NHO møtt Innlandsbenken på Stortinget.
• NLF Innlandet deltok på befaring på fv. 3 Minnesund–Gjøvik med stortingspolitiker Tor-Andre Johnsen
(FrP).
• NLF Innlandet er som regel til stede når samferdselsministeren besøker Innlandet.
• Regionen har kommentert en rekke høringer.
• Regionsjef er leder i Vegforum Innlandet.

Andre saker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 et er inngått samarbeidsavtale med NAV om rekruttering av sjåfører etter «Trøndelagsmodellen».
D
Det har vært en liten nedgang i antall medlemmer
Regionstyret har deltatt på NLFs styreseminar i Oslo.
Regionstyret har hatt studietur til Brussel.
Regionsjefen deltar i Forum for godstransport i Statens vegvesen Region øst. Målet er å styrke dialogen og
samarbeidet mellom offentlig og privat sektor om aktuelle utfordringer.
Region 2 har gjennomslag i lokale medier. Det ble i 2017 registrert hele 220 intervjuer/artikler med
forbundsnestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene.
Påkjøringsrampe på ny rv. 4 i Gran ble endret etter innspill fra NLF Hadeland.
Direktør Geir A. Mo besøkte tre NLF-bedrifter i Østerdalen.
Regionen arrangerte for tredje år på rad julesamling der 35 medlemmer deltok.
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• F ølg drømmen – ikke strømmen. Transportturneen fra Tromsø til Lillestrøm hadde tre stopp i Innlandet. God
respons både på Otta, Vinstra og Biri.
• Regionen har skarpt søkelys på bedre veier og trafikksikkerhet.
• Høstseminaret 2019 ble arrangert i Mjøstårnet i Brumunddal. 140 lastebilvenner deltok på høstseminaret i
Mjøstårnet. Rekruttering av nye sjåfører var hovedtemaet. I tillegg fikk medlemmene tilbud om kurs i kjøre- og
hviletid.
• Regionårsmøtet ble arrangert på Color Magic med Kiel som reisemål. Hovedtemaer på fagdelen: NLF strategi
2030 og sjåførrekruttering. 128 personer deltok på årsmøtet, der NLF Innlandet fikk bløtkake som premie for
beste ververegion i 2018.
• Arild Olsbakk ble valgt til ny regionleder etter Odd Haakenstad, som fortsetter som nestleder.
• Venner på veien ble gjennomført på 13 ulike skoler i Innlandet. Det er ny rekord i regionen! Stikkord: Trafikklek
med lekebiler inne, rollespill rundt lastebilen, blindsonedemonstrasjon og refleksdemonstrasjon.
• Det er sendt 45 nyhetsbrev med fersk og kortfattet informasjon til medlemmene.
• To Gausdalsbedrifter ble hedret med tittelen Årets Lastebileier: Petter Surnflødt AS og Odd Klophus Transport
AS er solide firmaer som også har vært svært synlige som tillitsvalgte, og ikke minst på NLFs arrangementer.
• Alle 11 lokalavdelingene i regionen avholder årsmøter og kommer med innspill til regionen om aktuelle saker
gjennom året.
• Odal Lastebileierforening arrangerte lastebilens dag med mellom 700 og 800 besøkende.
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Region 3 Buskerud, Vestfold og Telemark
Generelt

[ 09 ] Status – Regionene

• I varetakelse av næringens interesser i region 3 gjennom samfunnskontakt, myndighetskontakt og medieoppfølging. Generelt næringspolitisk arbeid.
• Løpende kontakt med ulike myndighetsinstanser, bl.a. kontaktmøter med Statens vegvesen.
• Drift av fylkesavdelingene for Buskerud, Vestfold og Telemark. Organisering av møter etc. I tillegg til fylkesstyremøter, holdes det jevnlige ledermøter hvor lederne og nestlederne i fylkesstyrene deltar sammen med
regionens forbundsstyrerepresentant og regionsjefen.
• Medlemskontakt, herunder informasjon om forbundet og arbeidet i regionen.
• Regional oppfølging av prioriterte saker for NLF, f.eks. Fair Transport, Venner på veien, rekruttering og
kommersielle samarbeidspartnere.

Næringspolitisk
•D
 eltakelse og foredrag på konferanser og møter, f.eks. den nasjonale bypakkekonferansen og veikonferanser.
•A
 ktiv medvirkning i NTP-prosessen. Dette arbeidet har vært spesielt godt ivaretatt gjennom en samarbeidsmodell for næringslivet som har vært organisert av Drammen og omegn Næringsforening.
• Særlig hatt E134 mye på dagsordenen.
• Frontet NLFs linje mot bompenger og den store bompengebelastningen på tungtransporten.
• Medvirket i en rekke høringsprosesser.
• Vært aktive for å fremme styrking av vei- og vintervedlikehold.

Andre saker
•A
 rrangert felles årsmøte- og bransjeutstillingshelg med vekt på interessant faglig innhold, gode utstillinger
og hyggelig sosial ramme.
• Fulgt opp prosessen for sammenslåing av lokalavdelinger i Buskerud. De fleste formelle forberedelser er gjort
for å kunne halvere antallet lokalavdelinger.
• Fokusert på rekruttering av sjåfører til næringen. Fortsatt det gode samarbeidet med NAV.
• Arrangert ferdighetskonkurranse mellom tre generasjoner sjåfører hvor beste lærlinger ble premiert.
• Gjennomført Fair Transport-møter i alle fylkene.
• If Aktiv sikkerhet-samlinger gjennomført i regionen.
• Avholdt sommerkonferanse med samferdselspolitisk debatt og Fair Transport som viktigste saker. I tillegg
hadde arrangementet en hyggelig sosial ramme.
• Oppfølging av politiske partier, spesielt i forbindelse med valgkampen.
• Pensjonisttur organisert for medlemmer av fylkesavdelingen i Vestfold.
• Høstmøte åpent for medlemmene i alle fylkene gjennomført i Vestfold.
• Julemøter gjennomført i alle tre fylkene. I Vestfold og Telemark var møtene åpne for alle medlemmer.
Forbundslederen gjestet julemøtet i Vestfold.
• Deltakelse på Dyrskun i Seljord i samarbeid med forbundets kommersielle samarbeidspartnere. Forbundslederen deltok.
• Deltakelse på flere jobbmesser.
• Enkelte lokalavdelinger, spesielt i Vestfold, har gjennom året organisert medlemsmøter.
• Arrangert og deltatt på befaringer knyttet til veiutvikling.
• Samarbeid innledet i forbindelse med opprettelse av Viken fylkeskommune.
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Region 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Generelt

[ 09 ] Status – Regionene

Regionen arbeider fortløpende med saker fra medlemmer og fremmer dem for aktuelle myndigheter. Vi har
god kontakt med de myndighetene som er aktuelle for vår næring. Vi har også et nettverk på kompetanse innen
næringen.
Endringene i Statens vegvesen og fylkeskommunene har bydd på utfordringer. Det vil si at kontaktpunkter er
blitt borte og nye ikke er blitt etablert.
Vi har hatt en stabil medlemsmasse og fylkesstyrene vil gjennom flere medlemsmøter og tett informasjon gi
medlemmene en tett og god dialog med regionen. Vi er opptatt av riktig dialog med medlemmer, slik at alle
saker fra medlemmer blir tatt opp raskt med aktuelle myndighet og med riktige tilbakemeldinger.
Tett dialog virker, og vi ser hvordan modulnettet og tømmernettet har økt de siste årene takket være god innsats
fra medlemmer med riktig kompetanse.
Dyrskuet i Lyngdal tok i 2019 for seg: valg 2019, miljø og Venner på veien.
Det er avholdt flere medlemsmøter i Haugesund, Stavanger, Lyngdal, Arendal og Kristiansand. Rolands og
Vegvesenet i Rogaland er de mest attraktive møtestedene. Vi ønsker møtesteder der faglig utbytte og den sosiale
møteplassen går hånd i hånd.
Flere hundre elever har deltatt på Venner på veien-arrangementer.
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Næringspolitisk
•D
 et har vært mye uregelmessigheter rundt vindmølletransporter. Dette ser vi myndigheter har tatt tak i
og kvaliteten er blitt bra langs veien. Kontrollen i selve parkene er vi ikke tilfreds med.
•D
 ialogen med aktuelle politikere og byråkrater er viktig for oss under Arendalsuka. Her var fylkesordfører,
samferdselsminister og flere stortingsrepresentanter innom NLF-standen i løpet av uka.
•V
 ei er viktig for oss. En helhetlig utbygging av E18 og E39 er helt avgjørende for regionen. Konseptet E18/
E39 langs Ytre ringvei er viktigst i Agder. E39 fra Kristiansand til Lyngdal er vi trygg på utbyggingen av.
Kampen nå står fra Lyngdal til Haugalandet.
• L angs E134 arbeider vi for egne kolonner for tunge kjøretøy. Sammen med flere grupperinger/politikere
arbeider vi for E134 i tunneler over Haukeli.
•R
 ogaland arbeider vi for en realisering av E39 Ålgård - Hove og Smiene Harestad. Disse blir ikke prioritert i Bypakka. Det samme gjelder Tverrforbindelsen og Transportkorridor vest. Mulig de må løftes ut av
Bypakka?
•V
 i skal arbeide for å holde bompenger på et lavest mulig nivå. Vi har, sammen med flere, redusert bompengenivået i Ryfast. Rushtidsavgiften på Nord-Jæren fjernes. Bombelastningen spesielt i Rogaland gir
regionale konkurranseutfordringer for næringslivet. Vi ser også at de nye strekningene som åpnes har
urimelig høy andel bompenger for tunge kjøretøy. Strekningen Telemark–Stavanger blir en utfordring på
høyt bompengenivå. Det kan vise seg at tyngre kjøretøyer vil benytte seg av «gamleveien».
•V
 i arbeider sammen med næringsforeninger, havner, NHO, LO, MEF og flere både i Stavanger-regionen,
Agder og på Haugalandet. Gjennom forskjellige allianser er muligheten for politisk gjennomslag større.
Dialogen blir stadig bedre og viktigere.
•R
 egionen var aktiv i valgkampen med egen valgbrosjyre og flere innlegg i regionaviser og via sosiale
medier.
• Vi har god dialog med Nye Veier AS angående både veiutbyggingen og utviklingen av døgnhvileplasser.
• Nye politikere etter valget i 2019 gir oss nye kontaktpunkter som vi er i gang med å knytte relasjoner til.

Andre saker
• Styrene i Rogaland og Agder har behandlet cirka 70 saker hver som er av vesentlig betydning for lastebileierne.
• Rekruttering til yrket og medlemsverving var og er prioriterte saker.
• Forberedelser til landsmøtet 2020 i Rogaland ble igangsatt. Vi gleder oss.
• S amarbeidet med andre organisasjoner som organiserer transportkjøpere for å rette søkelys mot innkjøperne,
er viktig. Arbeid for Fair Play i arbeidslivet er viktig for oss, og via blant annet vår egen Fair Transport er vi med
i flere fora.
•D
 e mest profilerte mediesakene er vindmølletransporter, pris Bypakke og Ryfast, Ytre ringvei og Gartnerløkka.
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• Vi har hatt flere møter på Stortinget for å fremme våre saker mot sentrale regionale representanter.
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Region 5 Hordaland, Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal

[ 09 ] Status – Regionene

Generelt
•R
 egion 5 har behandlet 28 høringer.
• De tre fylkesstyrene i Region 5 har gjennomført til sammen 17 styremøter og behandlet 177 styresaker.
• Vår målsetting er å arbeide aktivt overfor Statens vegvesen for å fremme forbundets og regionens synspunkter
i viktige samferdselssaker. Det har i 2019 vært en rekke møter med Statens vegvesen i regionens tre fylker (to
fra 2020). Forhold vedrørende tunneloppgradering på E39 og E16 har igjen stått sentralt, siden dette skaper
store utfordringer for transportnæringen. Videre har drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, rassikring,
kontrollvirksomhet med mer vært gjennomgående diskutert.
• Vi har en tilsvarende målsetting vedrørende regionens tre fylkeskommuner (to fra 2020).
• Regionen har deltatt på veiseminarer, trafikksikkerhetskonferanser og NTP-konferanser.

Næringspolitisk arbeid
•A
 utoPASS for ferje og bompenger har vært to viktige saker gjennom hele 2019. Utrulling av den nasjonale
ferjeordningen den 1. januar 2019 og redusert rabatt fra 1. juli 2019 førte til stor økning i ferjekostnadene.
I tillegg kom varsling om ekstraordinære takstendringer i Møre og Romsdal og Nordland fra 1. januar
2020.
•R
 egionen har sammen med NLF sentralt gjennomført målrettet informasjonsarbeid for å informere
NLF-medlemmer, næringsliv, politikere med flere om de negative konsekvensene ved AutoPASS for ferje.
•R
 egionen har lagt ned mye arbeid for å få utbedret hoved-«korridorene» E136 gjennom Romsdalen, E16
Bergen-Gudvangen, E134 Haukelifjell, E39 Bergen-Molde og rv. 15 Strynefjellet.
•V
 edlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i regionen er på minimum 18-20 mrd. kroner. Rassikring,
oppgradering av tunneler og kaianlegg er ikke medregnet. Et nasjonalt løft for fylkesveinettet i Nasjonal
Transportplan (NTP) 2022 – 2033 er nødvendig. Fylkesveinettet fungerer ofte som omkjøringsveier for
riksveier når disse er stengt. Regionen har, og vil ha, skarpt søkelys på viktige fylkesveier.
•R
 asfare er sterkt knyttet til lokale terrengforhold kombinert med vær og vind. Mer ekstremvær fremover vil gi økt rasfare. Region 5 jobber målrettet for økt rassikring i regionen. I dag er «flaks» det viktigste
HMS-tiltaket på vestlandsveier. Hadde det blitt godkjent i andre næringer?
•G
 odkjente hvile- og rasteplasser er et tema det har blitt jobbet med politisk i flere år. NLFs medlemmer trenger samme arbeidsvilkår som andre i samfunnet – veien er deres arbeidsplass og veien er deres
«fabrikkgulv».
• Vi jobber for en lovendring som tillater varetransport i kollektivfelt/ sambruksfelt.
• Regionen var meget aktiv i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Andre saker
•V
 i har besøkt skoler i hele region 5 i 2019. Flere hundre elever på 1.–7. klassetrinn har fått besøk av lastebiler
og engasjerte NLF-ere. Dette er et viktig og forebyggende trafikksikkerhetstiltak som skolene setter pris på.
• Rekruttering av nye medlemmer er viktig. Omfattende rekrutteringsarbeid ble gjennomført i regionen i 2019.
• Region 5 har deltatt på diverse stands med biler og materiell, der rekruttering og utdanningsmuligheter til
sjåføryrket har vært i fokus. Dette har blitt godt mottatt.
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Generelt
S økelys på drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift.
Det ble gjennomført undervisning for Nord universitet.
Venner på veien ble gjennomført på 14 skoler med til sammen 725 elever.
Det ble gjennomført flere møter med Statens vegvesen.
Det ble gjennomført flere møter med Trøndelag fylkeskommune.
Vi har et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS.
Vi har deltatt i styringsgruppen for fv. 30.
Samarbeidsprosjekt med NAV vedrørende rekruttering og utdanning av yrkessjåfører.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Næringspolitisk
•D
 et har vært tett kontakt med våre sentrale politikere i løpet av året, der våre veiprosjekter og godshåndtering selvsagt har vært i fokus..
• Mange møter og tett dialog med regionale samferdselspolitikere.
• Vi har fokusert på like konkurranseforhold gjennom å åpne veistrekninger for modulvogntog.
• Arbeidet med Fair Transport med søkelys på ansvarliggjøring av transportkjøper.
• Synliggjøring av transportnæringens betydning for verdiskapningen.
• Arbeidet med Trondheimsvegen, E6 Trondheim–Steinkjer og Godsterminal.
• S amarbeid med Trondheim Havn og Nord-Trøndelag Havn bidrar til forståelse for at transportformene
må samarbeide med søkelys på dør-til-dør.
• Vi deltar i Tenketanken Midt-Norge Sjø
• Møter med politiske partier

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.
• Vi deltar i arbeidet med gatebruksplan for Trondheim.
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Region 7 Nordland, Troms og Finnmark
Generelt
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•D
 et har vært avholdt styremøter i henhold til planene, og det har vist seg fornuftig i enkelte tilfeller å benytte
seg av nett-/telefonmøter. Det har vært jobbet både med nyrekruttering og medlemspleie i hele regionen.
• Høsttreff er blitt arrangert i Bodø, Tromsø og Alta for de ulike fylkesavdelingene, samtlige steder i samarbeid
med MEF.
• Årsmøtene for fylkene i Region 7 ble avholdt i Bodø, Tromsø og Alta.
• Regionmøtet ble avholdt i Oslo i november. På dette møtet ble fremtidens fylkesstruktur diskutert og Region
7 arbeider for å komme frem til en fornuftig løsning også for regionen.

Næringspolitisk arbeid
•D
 ette året startet også med samarbeidsmøte med Statens vegvesen. Dette har vært en tradisjon og en
egnet møteplass for den største brukeren og den ansvarlige for veinettet i Nord-Norge. Fylkeslederne fra
Finnmark, Troms og Nordland var sammen med administrasjonen representert på møtet. Det ble særlig
fokusert på vintervedlikehold.
• NLF Region 7 er sterkt involvert i påvirkningsarbeid i forbindelse med rullering av nasjonal transportplan.
Gjennom medlemskapet i Samferdselsforum nord søker vi å bli enige med de andre organisasjonene
innenfor næringslivet i nord for å være mer slagkraftig overfor fagetatene og de politiske beslutningsprosesser.
• Geir A. Mo, regionsjefen og Thorleif Foss deltok på sjømatkonferansen i Tromsø. Geir A. Mo holdt innlegg
og var debattleder under den avsluttende debatten.
• NLF Region 7 har deltatt på en rekke møter med de tre fylkeskommunene, med Statens vegvesen og Nye
Veier AS i løpet av året. Vi har også møtt samferdselsministeren og leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for å argumentere for våre prioriterte veiprosjekter.
• NLF i nord har bidratt til to rapporter i regi av Troms fylkeskommune og Statens vegvesen som beskriver
problemområder og prioriterer tiltak på fylkesveinettet.
• NLF har bidratt i utarbeidelse av en konsekvensutredning for innfart til Tromsø for alle transportformer.

Andre saker
•R
 egionen har på lik linje med NLF for øvrig arrangert Venner på veien i utvalgte skoler i Nord Norge. Totalt
besøkte vi åtte skoler og barnehager i 2019.
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Med en stadig tøffere konkurransesituasjon og strengere myndighetskrav til
næringsutøvelsen, er det viktigere enn noen gang å være tilknyttet et forbund
som NLF. Fra organisasjonens side er det avgjørende å få økt forståelse for hva
NLF arbeider mot og bidrar med for å bedre bedriftenes hverdag. Disse utfordringene preger alle møter i NLFs organisasjon.
Trenden i næringen om en konsolidering og tøffere konkurransesituasjon holder seg. Bedriftene melder jevnt
over om lavere marginer og en tøffere hverdag. Til tross for dette greier NLF å holde antallet bedrifter noenlunde
på samme nivå, dog med et svakt synkende antall. Samtidig øker antall biler i NLFs bedrifter, slik at vi synes å
opprettholde vår markedsandel. Vi ser også klare tendenser til at bedrifter slår seg sammen eller inngår tettere
samarbeid for å styrke sin markedsposisjon. Ved årsskiftet var det registrert 2581 medlemsbedrifter i NLF.
NLFs representantskap var samlet til møte i april. Representantskapet består av delegater fra alle fylkene, i tillegg til at forbundsstyret møter med tale- og forslagsrett. Representantskapet drøftet situasjonen i næringen,
og vedtok flere resolusjoner med næringspolitiske standpunkter. Disse ble oversendt myndighetene og gitt som
arbeidsoppdrag til forbundsstyre og administrasjon. Representantskapet drøftet også ny kontingentstruktur for
forbundet, etter innstilling fra forbundsstyret og et regionsammensatt utvalg. Saken ble etter drøftingen utsatt
til representantskapets møte i 2020, og skal etter planen behandles på kommende landsmøte.

Representantskapsmøtet 2019
Det ble i tråd med NLFs vedtekter avholdt representantskapsmøte i Oslo 29.–30. april 2019. Representantskapet
består av region- og fylkesledere – én representant fra samtlige fylkesavdelinger. Se oversikt over representantskapets medlemmer på de neste to sidene.

Det ble vedtatt sju uttalelser på representantskapet om:
Moderne, trygg og klimavennlig E39
At norske myndigheter raskt må sikre effektiv håndheving
når de europeiske transportreglene strammes inn
At alle fartssyndere må straffes
At flaskehalsene på rv. 3 må utbedres
Bedre tilgjengelighet på ADR-kontroll
På- og avkjøring av ferjer
Vinterdrift

Representantskapet
drøfter situasjonen i
næringen, og vedtar
resolusjoner med næringspolitiske standpunkter
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Representantskapet

[ 09 ] Status – Organisasjonen

Representantskapet består av region- og fylkeslederne, forbundsstyret og administrerende direktør. De
regionene som ikke lenger har fylkesstyrer, men regionstyre, er representert i representantskapet med regionleder og nestleder. Dette gjelder region 2 Innlandet, region 6 Trøndelag og region 4 Agder og Rogaland hvor Agder
er slått sammen.

Forbundsstyret
Forbundsleder

Tore Velten

Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7 (nestleder)

Anders Krog
Bjørn Ivar Gunhildgard
Hilde Natedal
Kjell Haugland
Sverre-Jan Rønneberg
Øyvind Lilleby
Alv Ervik

Varamedlemmer:
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7

Erik Graarud
Arild Olsbakk
Olav Askjer
Rita E. Birkeland
Inge Råheim
Stig Elvrum
Rune Holmen

Region- og fylkesledere
Navn

Tittel

Sted

Erik Graarud
Nicolai Jakhelln
Arild Olsbakk
Odd Haakenstad
Per Madsen
John Ove Villung
Frode Bjønnes
Rita E. Birkeland
Roar Osen
Tore Sigmundsen
Torgils Rogne
Asgeir Gil
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Gunni Kverndal Amundal
Nils Erik Røe
Einar Endresen
Alf Erik Eliassen
Rune Holmen

Fylkesleder
Fylkesleder
Regionleder
Region nestleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Nestleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Regionleder
Region nestleder
Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder

Østfold
Oslo/Akershus
Region 2 Innlandet
Region 2 Innlandet
Buskerud
Vestfold
Telemark
Agder
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Region 6 Trøndelag
Region 6 Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
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Følgende ble valgt på landsmøtet i 2018 i henhold til NLFs vedtekter:
Varamedlem

Ragnar Larsen
Steinar Enderød
Torgeir Grini
Johannes Kjørlien
Anne Lise Øverland (leder)
John Ove Villung
Roar Osen
Tore Sigmundsen
Jørund Vevle
Ingebrigt Naustdal
Jomar Skånøy
Håvard Sandnes
Viggo Stien 		

Region
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Medlem

Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7

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

Region

Elling Haukebø (leder)
Niklaus Haugrønning
Tor Vidar Frydenlund

Region 7
Region 6
Region 1

Varamedlemmer:
Inge Mollestad
Per Andreas Øren
Kari Anne Amundsen

Region 4
Region 5
Region 2
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[ 05 ] Medlemsservice og rådgivning

Årsregnskap og revisjon
Arbeidsmiljøet i NLF i 2019 anses tilfredsstillende.
Sykefraværet utgjorde 2,44 prosent, og det ble ikke rapportert
om skader eller ulykker på arbeidsplassen
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2019

2018

10

35 190 958

33 884 614

9,10

33 439 336

32 985 659

Sum driftsinntekter 		

68 630 294

66 870 273

Varekostnad 		

5 797 915

5 214 032

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter

Lønnskostnad

5

33 224 700

32 325 087

Avskrivning varige driftsmidler

3

150 097

240 340

9,11

24 847 492

24 203 232

Sum driftskostnad 		

64 020 203

61 982 692

Driftsresultat 		

4 610 091

4 887 581

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 		

209 582

0

Annen renteinntekt 		

482 676

282 363

Annen finansinntekt 		

42 872

25 532

8

7 781

0

Sum finansinntekter 		

742 911

307 896

8

0

5 694

Annen rentekostnad 		

3 806

11 978

Annen finanskostnad

8

39 775

35 548

Sum finanskostnader 		

43 581

53 220

Sum netto finansposter 		

699 329

254 676

Ordinært resultat før skattekostnad 		

5 309 420

5 142 257

11

23 068

120

Ordinært resultat 		

5 286 352

5 142 137

Årsresultat 		

5 286 352

5 142 137

Overført annen egenkapital

2

5 286 352

5 142 137

Sum disponert 		

5 286 352

5 142 137

Annen driftskostnad

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Skattekostnad på ordinært resultat
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Note

2019

2018

3

177 509

76 956

Sum immaterielle eiendeler 		

177 509

76 956

3

408 006

323 005

Sum varige driftsmidler 		

408 006

323 005

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

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern

8

1 750 000

876 642

Investeringer i aksjer og andeler

7,8

1 768 295

1 760 514

Sum finansielle anleggsmidler 		

3 518 295

2 637 156

Sum anleggsmidler 		

4 103 810

3 037 116

51 896

58 301

4,7

12 526 890

11 582 448

Andre fordringer 		

1 212 102

1 350 350

Sum fordringer 		

13 738 992

12 932 799

6

25 321 782

19 507 668

Sum omløpsmidler 		

39 112 669

32 498 768

Sum eiendeler 		

43 216 479

35 535 884

Omløpsmidler
Varer 		
Fordringer
Kundefordringer

Investeringer
Bankinnskudd,kontanter o.l.
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2019

2018

2

30 317 326

25 030 974

Sum opptjent egenkapital 		

30 317 326

25 030 974

Sum egenkapital 		

30 317 326

25 030 974

2 371 665

1 962 819

11

23 068

0

Skyldige offentlige avgifter 		

2 851 963

1 964 148

Annen kortsiktig gjeld

9

7 652 457

6 577 943

Sum kortsiktig gjeld 		

12 899 153

10 504 910

Sum gjeld 		

12 899 153

10 504 910

Sum egenkapital og gjeld 		

43 216 479

35 535 884

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Betalbar skatt
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper
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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.

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 forbundet 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
			
Fri kapital
Riksarkivet

Fair
Transport

Medlemsverving

Sum
Egenkapital

23 430 974

600 000

1 000 000

0

25 030 974

5 286 362

0

0

0

5 286 362

Nye fastsatte bindinger i året

- 1 000 000

0

0

1 000 000

0

Forbrukte midler til bindinger

1 000 000

0 - 1 000 000

0

0

Egenkapital 31.12

28 717 335

1 000 000

30 317 335

Egenkapital pr. 01.01
Årets resultat

600 000

0

Årsresultatet disponeres ved at kr 1 000 000 avsettes til intensivert medlemsverving. Øvrig overskudd overføres til forbundets frie kapital. Pr 31.12.18 ble det avsatt kr 600 000 til Arkivprosjekt for å sikre NLFs historie og
kr 1 000 000 til innfasing av Fair Transport, av disse avsetningene gjenstår kr 600 000 pr 31.12.19.
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
		
IT-prosjekt

Kontor-/		
datautstyr
Inventar

Aktiverte
31.12.2019
lokalkostn. Sum

1 223 584

1 385 944

228 332

237 097

3 074 957

Årets tilgang

153 743

0

0

181 909

335 652

Årets avgang

0

0

0

0

0

1 377 327

1 385 944

228 332

419 006

3 410 609

Akk. Avskrivninger 01.01

704 343

1 300 924

156 832

70 610

2 232 800

Akk. nedskrivning

442 194

0

0

0

442 194

Akk. avskrivn. 31.12

757 624

1 355 314

173 122

96 840

2 382 900

Balanseført verdi 31.12

177 509

30 630

55 210

322 166

585 515

53 190

54 390

16 290

26 230

150 097

3-5 år

3-5 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Leieperiode

Anskaff. kost 01.01

Anskaff. kost 31.12

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

IT-prosjektet er en kompleks løsning som pr. 31.12.16 hadde vært under utvikling i tre år, opprinnelig avskrivningsplan på 5 år ble da fraveket og restverdien nedskrevet til kr 0. Gjenværende balanseført verdi gjelder konkret programvare mv. Utover egne driftsmidler er det leaset 6 biler og noe kontorutstyr i året.
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Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet for forventet tap på fordringer. Det er bokført konstatert
tap på kundefordringer med kr 220 781 i året.

		

2019

2018

Påløpne provisjoner mv.		

9 189 842

8 756 798

Kundefordringer fra regnskapssystem		

2 113 498

2 441 972

Kundefordringer fra medlemsregister		

1 714 550

882 679

Avsatt til dekning av usikre fordringer		

500 000

500 000

Netto oppførte kundefordringer		

12 526 890

11 582 448

Kundefordringer fra regnskapssystemet inkluderer fakturerte provisjoner med kr 1 400 862 pr. 31.12.19
og kr 2 105 913 pr. 31.12.18.

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

2019

2018

Lønninger mv.		

25 087 592

24 598 721

Arbeidsgiveravgift		

4 137 217

4 060 680

Pensjonskostnader		

2 708 098

2 319 706

Andre ytelser		

1 291 792

1 345 979

Lønnskostnader		

33 224 700

32 325 087

Antall årsverk		

28

28

Godtgjørelse (i kroner)		

Adm. dir.

Styret

Lønn		

1 811 625

Annen godtgjørelse		

286 940

73 415

Møtegodtgjørelse			

840 750

Styrehonorar			

1 249 200

Sum		

2 098 565

2 163 365

Ordinær revisjon			

138 000

Andre tjenester			

54 500

Sum			

192 500

Revisor
Revisjonshonorar for året utgjør kr 192 500 (eksklusiv merverdiavgift).

Obligatorisk tjenestepensjon
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert
slik ordning.
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Note 6 – Bundne midler
2019

2018

Skattetrekk		

1 463 321

1 524 877

Depositum leiekontrakter		

1 014 042

1 008 495

Sum bundne midler 31.12		

2 477 363

2 533 372

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. 31.12.19 kr 0. Innvilget kassakreditt pr. 31.12.19 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. 31.12.19 utgjør kr 13 738 992.
Det er videre stilt garanti med kr 86 000 overfor huseier i forbindelse med ett av leieforholdene til fylkesavdelingene.

Note 8 – Investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter
Selskapets
aksjekapital
NLF-SENTERET AS

1 700 000

Antall/
eierandel

Anskaffelses- Bokført verdi
kost
31.12.2019

Avkastning
2019

100%

1 700 000

1 700 000

0

Andre aksjer			

1 000

1 000

0

Storebrand ASA ordinære		

67 874

67 295

6 874

Sum				

1 768 295

6 874

975 aksjer

Lån til NLF-SENTERET AS utgjør pr. 31.12.19 kr 1 750 000, renter er beregnet med 6 prosent.
Påløpte ikke betalte renter utgjør kr 209 582 pr. 31.12.19.
Utkast til årsregnskap for NLF-SENTERET AS for 2019 viser et underskudd på kr 241 694 og bokført egenkapital
på kr 588 482 pr. 31.12.19. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.
Aksjene i Storebrand ASA ordinære er bokført til verdi pr. 31.12.19.
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Det er avsatt kostnad på kr 3 478 095 i andel provisjon til fylkeslagene vedrørende inntekter i 2019.
Provisjonsinntektene er periodisert til perioden de er opptjent.
Sign-on-fee ad provisjonsavtale med Circle K er fordelt over avtaleperioden på 5 år.
I samarbeid med Norges Varemesse arrangeres transportmesse normalt hvert 3. år, messen er arrangert i 2019.
Inntektene fordeles over hvert av de tre årene i perioden mellom messene.
Opplysnings- og utviklingsmidler som er tildelt, men ikke benyttet pr. 31.12. balanseføres som gjeld. Forskutterte
kostnader til formålet balanseføres og avregnes mot tilskudd som utbetales året etter.
Mottatt ikke benyttet tilskudd til prosjektet Venner på veien er bokført som gjeld og utgjør kr 391 470 pr. 31.12.19.

Note 10 - Spesifikasjon av inntekter
Driftsinntekter		

2019

2018

Kontingenter		

24 345 675

23 995 666

Fylkenes andel drift regionkontorer		

3 419 674

3 322 592

Ekstern prosjektstøtte		

2 195 871

1 931 734

NLF Arbeidsgiver		

2 624 816

2 687 215

Salgsinntekter egne aktiviter inkl. annonsesalg		

7 567 645

7 923 364

Provisjonsinntekter		

28 476 614

27 009 702

Sum driftsinntekter		

68 630 294

66 870 273

Annen driftskostnad		

2019

2018

Husleie, parkering, fellesutgifter		

3 635 345

3 537 181

IT og øvrige driftskostnader		

3 384 870

3 280 994

Andre kontorkostnader		

2 151 919

2 131 448

Revisjon, regnskap og ekstern bistand		

1 268 280

1 514 243

Internasjonalt abeid		

826 342

803 072

Reisekostnader		

4 042 227

4 220 075

Arrangementer og omdømmebygging		

5 799 250

5 232 606

Overføring til fylker		

3 478 095

3 256 638

Tap på fordringer		

261 164

226 975

Sum annen driftskostnad		

24 847 492

24 203 232

Note 11 – Spesifikasjon av annen driftskostnad
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Note 11 - Skatter
		

2019

2018

Utleie fast eiendom		

36 252

- 69 785

Renter utlån		

209 582

0

Anvendelse fremførbart underskudd		

- 154 761

0

Grunnlag inntekstsskatt		

91 073

0

Skattekostnad inntekt		

20 020

0

Skattekostnad formue		

3 048

0

Skyldig betalbar skatt		

23 068

0
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Årets skattekostnad fremkommer slik
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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 2019 utgjorde 2,44 prosent. Det ble ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Ved ansettelser legges det vekt på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved årets
slutt var fordelingen blant de ansatte 5 kvinner og 22 menn.
Virksomhetens arbeid medfører ikke forurensning eller utslipp som er skadelig for det ytre miljø.
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