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I pandemiens tid
2020 startet som normalt. Planene for året var klare, og i januar samlet vi
rekordmange deltakere på vår tradisjonelle transportkonferanse på Holmen
Fjordhotell. Like etter traff pandemien oss med full styrke.
Plutselig ble korona og smittevern en stor del av hverdagen, både for våre medlemsbedrifter og NLF som organisasjon.
NLFs håndtering av pandemien gikk rett inn i vårt samfunnsoppdrag: Å være den samlende kraften som styrker
konkurranseevnen til norske transportører.
På tross av strenge restriksjoner på reise- og møtevirksomhet har organisasjonen arbeidet hardt og levert gode
resultater på flere områder. Det er dette du kan lese om i dette dokumentet.

Mange høydepunkter
I året som ligger bak oss ble det gjort store framskritt. Både nasjonalt og internasjonalt har NLFs påvirkningsarbeid ført til at kontrolletatene vil få utvidet sin verktøykasse i arbeidet med å luke ut useriøse aktører, og på den
måten bedre konkurransevilkårene for NLFs medlemsbedrifter.
I Norge har Statens vegvesen endelig fått myndighet til å innhente dokumentasjon på sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår
og overlevere dette til Arbeidstilsynet for kontroll. De har også fått utvidet adgang til å bruke hjullås dersom utenlandske transportører ikke gjør opp for seg på stedet.
Etter flere år med intens dragkamp i EU, ble også den omfattende mobilitetspakken endelig vedtatt. Sluttresultatet var
mer positivt enn noen hadde turt drømme om da det opprinnelige forslaget ble lansert tilbake i 2016. Et forslag som
i utgangspunktet la opp til en storstilt liberalisering av det europeiske transportmarkedet, endte opp med en rekke
innstramminger. Useriøse lavpristransportører går en krevende framtid i møte etter hvert som de nye reglene trer i
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kraft. Arbeidet med mobilitetspakken er det viktigste påvirkningsarbeidet NLF har vært involvert i gjennom hele sin
historie. Internasjonale rammebetingelser vi kan leve med, er helt nødvendig for at NLFs medlemsbedrifter i Norge kan
opprettholde, og til og med styrke, sin konkurranseevne.
Arbeidet med å tillate økte vekter og dimensjoner har også gitt håndfaste resultater, selv om vi langt ifra er i mål med
dette. Videreutviklingen av Fair Transport fortsetter, og nye kommersielle avtaler setter medlemsbedriftene i stand til
å styrke sin økonomi, for å nevne noe.

Skiftende koronarestriksjoner
Skiftende koronarestriksjoner har gitt norsk næringsliv mange utfordringer. NLF har hatt tett dialog med myndighetene
for å sikre minst mulig hindringer for godstransporten. Blant annet har en rekke dispensasjoner for deler av kjøre- og
hviletidsreglene og utsettelse av fornyelse av førerkort og YSK gjort livet enklere for transportbedriftene.
En annen stor utfordring for medlemsbedriftene har vært å orientere seg i stadig skiftende påbud, forbud, råd og
anbefalinger fra myndighetene. NLF har etter beste evne fortløpende avklart hva som ligger bak byråkratiets stammespråk, og informert om hva som gjelder til enhver tid.
NLF har i hele perioden, med jevne mellomrom, spurt medlemsbedriftene om status. Et svært høyt antall bedrifter har
tatt seg tid til å besvare undersøkelsene. Svarene har vi vært helt avhengige av i vårt politiske arbeid.

«Uten lastebilen stopper Norge»
Da statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale pekte på at 2021 skal bli året da vaksinene sørger for at hverdagen kommer tilbake, formulerte hun det slik: «Snart kommer vår dag. Og for å si det litt spøkefullt: Den kommer med lastebil og flyfrakt.»
Joda, litt spøkefullt var det kanskje. Men like fullt helt sannferdig. Uten en fungerende godstransport ville aldri de
etterlengtede vaksinene funnet veien til Norges innbyggere. Og ikke minst hadde samfunnet raskt gått i stå om vareleveransene opphørte.
Aldri før har NLFs gamle slagord «Uten lastebilen stopper Norge» blitt satt så ettertrykkelig på prøve som i året denne
årsrapporten forteller om. Etter krigens slutt har Norge aldri opplevd en så stor krise, og aldri før har lastebilens nytte
for samfunnet vært mer synlig. Dette vil forhåpentlig gi NLF en enda sterkere stemme i tiden som kommer, etter at vi
har lagt pandemien bak oss.
Vi vil til slutt benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte og ansatte som, i en krevende tid, virkelig har brettet opp
ermene. De har gjort sitt ytterste for at norske godstransportører skal komme seg helskinnet gjennom krisen, og styrket
ut i den andre enden. Styrken i NLFs organisering, med aktive tillitsvalgte og ansatte over hele landet og i Brussel, har
virkelig kommet til sin rett det siste året. Vi har raskt kunne fange opp utfordringer på ulike steder og brakt disse frem
på forbundets nasjonale agenda. Dette har gitt gode resultater.
Vårt inntrykk er at medlemsbedriftene har satt pris på arbeidet som er gjort, noe som gjør oss både stolte og ydmyke,
og motiverte til å fortsette arbeidet!

Tore Velten
Forbundsleder

Geir A. Mo
Administrerende direktør
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– En ildprøve
for organisasjonen
2020 ble ikke akkurat det året man hadde sett for
seg. Samtidig fikk NLF virkelig vist hvor omstillingsdyktig og kreativ organisasjonen kan være når utfordringene står i kø. Til tross for covid-19, ble det gjennomført flere viktige arrangementer.
– Å se tilbake på bildene fra 2020, er veldig spesielt. Tidlig på året fikk vi gjennomført den tradisjonsrike transportkonferansen på vanlig vis, uten verken
munnbind eller sosial distansering. Kontrasten til det som skulle bli normalen
bare et par måneder senere, er enorm, sier NLF-direktør Geir A. Mo.
Samtidig er han imponert over NLFs tillitsvalgte og ansatte, som gjennom iherdig omstillingsarbeid og kreativitet har evnet å nå flere målsettinger som ble
satt før covid-19-pandemien lammet Norge.
– Det er i slike situasjoner en virkelig får sett om strukturen i organisasjonen
og det overordnede strategiske rammeverket er så solid som en tenker. Nå, ett
år senere, med medlemsbedriftenes tilbakemelding i bunn, mener jeg vi kan si
at NLF bestod testen.
Det er vanskelig å trekke fram en spesiell hendelse, men personlig synes jeg
gjennomføringen av praktisk lastebilundervisning for den da ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide, med påfølgende Venner på veien-arrangement på Gjerdrum skole, ble ett av høydepunktene. I tillegg etablerte vi flere
nye tilbud i løpet av året, blant annet digitale medlemsmøter og en rekke digitale kurs. Vi har også hatt en svært stor aktivitet i møtevirksomhet med både
politikere og forvaltningen.

4

NLF Årsrapport 2020

01 | NLF-ÅRET I BILDER

Korona-året 2020 ble definitivt
et annerledes år for NLF og
transportbransjen. Til tross for koronapandemien har godset kommet fram.
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Første og siste treff
Mens Norge fortsatt fungerte som normalt, gjennomførte NLF den tradisjonsrike transportkonferansen.
17.–18. januar møttes 222 deltakere på Holmen Fjordhotell i Asker. Samferdselsminister Jon Georg Dale tilbrakte både fredagskvelden og lørdagen sammen med NLF-erne, og svarte villig på spørsmål om kabotasjeregister,
vinterdrift og kontroversielle ferjefrie fjordstrekningsplaner. Den ferske vegdirektøren, Ingrid Dahl Hovland, stilte
også til debatt. Store deler av konferansen ble viet rekrutteringsspørsmål. De nye lærlingeambassadørene ble
presentert, sammen med sin mentor, Julianne Brox. Samtidig ble en rekke ungdomspolitikere gitt muligheten til
å prøvekjøre lastebil, noe som har blitt en fast tradisjon på konferansen.
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I høygir da krisen rammet
Da koronapandemien traff Norge i mars 2020, ble konsekvensene for transportnæringen enorme. Arbeidet med å ivareta
NLF-bedriftene gikk i høygir, og omfattet en rekke varierte
problemstillinger. Utfordringer ved grenseoverganger, kjøre- og
hviletidsunntak, stengte toaletter over hele landet, samt behov
for kunnskap om smitteverntiltak som bedriftene måtte kjenne til, var viktige elementer de første månedene. NLF-direktør
Geir A. Mo og resten av administrasjonen, satt parate på hvert
sitt hjemmekontor, i tett dialog med deler av medlemsmassen,
sentrale myndigheter og journalister. NLF utarbeidet en egen
veileder for smittevern og karantene for medlemmene, hvor
sistnevnte har blitt oppdatert hyppig gjennom året ettersom
reglene har strammet seg til. Parallelt med dette ble det også
satt i gang en kampanje for å øke oppmerksomheten rundt yrkessjåførenes viktige rolle i samfunnet. En rolle som har blitt
ytterligere tydeliggjort under pandemien.
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Hat-trick for NLF
på Stortinget
I slutten av samme måned som
pandemien kom til landet, ble
det sikret flertall for tre store NLF-seire på Stortinget:
Utredning av et digitalt transportregister, at elektroniske
fraktbrev gjøres obligatoriske,
samt mulighet for å kreve inn
bøter for brudd på kabotasjeregelverket på stedet. Første
gang NLF foreslo transportregister for Stortinget var i 2012,
så det hjelper å kjempe!

Etterspurt lovendring
– Dette vil åpenbart styrke og effektivisere tilsynet med lønns- og arbeidsvilkår, og være et viktig bidrag til like
konkurransevilkår i transportnæringen. Vedtaket er nok en viktig seier for NLF og våre samarbeidspartnere, sa
Geir A. Mo da lovendringen ble et faktum i mai. Da fikk Statens vegvesen myndighet til å innhente dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår i sine kontroller, og dele
dette med Arbeidstilsynet.
Helt konkret endret Stortinget allmenngjøringsloven
og gjorde fritak fra taushetsplikten, slik at Statens
vegvesen får myndighet til
å innhente og dele opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med
vegtransport. Et vesentlig
poeng er at bestemmelsene gjelder alle som driver
innlandstransport i Norge,
inkludert utenlandske arbeidsgivere. Stortinget ba
samtidig regjeringen utarbeide og legge frem et forslag om at Statens vegvesen
kan stanse kjøretøy etter
vedtak fra Arbeidstilsynet.
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Unge sjåfører i sikte
Til tross for koronapandemien, gikk Last Vegas 2020 av stabelen som planlagt. Dette var årets happening for lærlinger,
Vg2-elever og lærebedrifter i Oslo og Viken. Smitteverntiltak
satte en begrensning på antall deltagere til 200. Lastebil-værgudene var snille, regnværet som var meldt uteble, og det ble
liv og røre på festivalplassen ved Nebbenes Kro sørgående.
Kroa sørget for grillede burgere og pølser av høy kvalitet, og
«Alna Brothers» satte stemningen med live-musikk. Budskapet
fra NLF var tydelig: Norge er helt avhengig av unge sjåfører!
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Døgnhvileplasser bidrar
til gode arbeidsvilkår
– Da jeg begynte som samferdselsminister, sa jeg at
det er to ting som er viktig for meg: Det er trafikksikkerhet og miljø. Her er et anlegg som oppfyller begge deler. At vi får flere døgnhvileplasser, det er den
beste trafikksikkerhet vi kan få, sa Hareide da han
åpnet vegserviceanlegget til Circle K Bamble ved E18
Langrønningen i juli.
Til NLF forsikret Hareide at gode arbeidsvilkår for
sjåfører, med vegen som arbeidsplass, vil være et satsingsområde fremover. For NLF betyr dette et skritt i
riktig retning.
I tillegg til Bamble, ble det også åpnet døgnhvileplasser i Sunndal, Tvedestrand , Talvik og Valdres i 2020.
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adm. dir. Sverre Rosén i Circle K, sjåfør
Kjell Øyvind Næss i Asbjørn Næss
Transport AS og samferdselsminister Knut Arild Hareide.
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Ny samferdselsminister og NLF-venn
Vinteren 2020 ble det foretatt en rekke omrokkeringer i regjeringen. Jon Georg Dale forlot sitt embete som samferdselsminister og overbrakte nøkkelkortet videre til Knut Arild Hareide.
NLF var en av de første organisasjonene som fikk den erfarne
politikeren med på et smitteverntilpasset arrangement. Da det
ble kjent at samferdselsministeren aldri før hadde sittet bak rattet på et tyngre kjøretøy, ble han gitt en utfordring som han tok
på strak arm. Slik fikk Hareide gjennomført sin første kjøretur
med lastebil, med forbundsleder Tore Velten som instruktør.
Knut Arild Hareide fikk også æren av å bidra under et Venner
på veien-arrangement på Gjerdrum skole, hvor han og Venner
på veien-nestor, Tore Velten, ga barna kunnskap om trafikksikkerhet. De få skoleklassene som var så heldige å få besøk av
Venner på veien i 2020, opplevde et hyggelig og lærerikt avbrekk i en ellers isolert og koronatilpasset hverdag. For barna
på Gjerdrum var det nok ekstra gjevt å få besøk av selveste
samferdselsministeren.
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Alt blir bra!
Tre viktige nøkkelord i 2020: Alt blir bra. Lastebileierne har både gjort en viktig jobb og spredt glede under
pandemien. Gleden ble spredt ut og hjem til innbyggere i mange deler av Norges land gjennom egne, lokale
konvoier - ofte samme med samarbeidspartnere. Konvoiene har hedret alle som sto i fremste linje i den vanskelige tiden Norge og resten av verden er inne i, og NLF-bedrifter ønsket på denne måten å vise sin takknemlighet
for covid-19-dugnaden.
Bare i Innlandet har NLF-medlemmer deltatt i åtte Alt blir bra-konvoier. Sju av dem startet på initiativ fra medlemmer.
– Flere hundre lastebiler har kjørt rundt i byer og tettsteder med musikk og optimisme. Det har vært flagg
og folkeliv langs vegen, og tilbakemeldingene fra publikum har vært svært gode, forteller regionsjef Innlandet
Guttorm Tysnes.
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Den viktigste rapporten på mange år
Havarikommisjonens temarapport om alvorlige ulykker med vogntog, la en helt tydelig konklusjon på bordet: Det
er et stort forbedringspotensial knyttet til transportbestillers ivaretakelse av trafikksikkerheten. Havarikommisjonen ga NHO Logistikk og Transport ansvaret for å sette i gang et påvirkningsarbeid for økt trafikksikkerhet i
tilknytning til godstransport på vei i Norge. Et arbeid NLF gjerne samarbeider med NHO LT om.
– Dette er den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år. Den bør ligge i øyesyn på skrivebordene til
alle transportkjøpere, speditører, myndigheter og transportører. Og den bør leses igjen og igjen for å minne om
hvor galt det kan gå når vi slurver med sikkerheten og kravene til dokumentert kvalitet, understreket NLF-direktør Geir A. Mo da han hadde lest rapporten.
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EUs mobilitetspakke vedtatt
Da EUs vegpakke ble vedtatt i sommer, ble det tatt et stort steg i riktig retning mot rettferdige arbeidsvilkår for
europeiske tungbilsjåfører, etter år med dragkamp og tunge prosedyrer. Europaparlamentet stemte med overbevisende flertall for trepartsavtalen om vegpakken med 500 stemmer for, og 170 imot.
NLF har, i samarbeid med de andre nordiske og europeiske organisasjonene i Nordic Logistics Association (NLA),
og med hjelp fra en koalisjon av transportministre, spilt en viktig rolle gjennom den såkalte vegalliansen (Road
Alliance). Torsten Laksafoss Holbek i NLA beskriver vedtaket som «en enorm seier for NLA-familien og godstransportsektoren».
De tøffe forhandlingsrundene er i gang, hvor politiske beslutninger må oversettes til konkrete lovendringer.
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Vlantana Norge etterforsket og saksøkt
I 2019 iverksatte kontrollmyndighetene en tverretatlig aksjon mot Vlantana Norge, etter tips fra NLF. Dette førte
til politianmeldelser, kundeflukt og etter hvert konkurs for bedriften. I 2020 startet politiet etterforskning, ikke
bare mot selskapet, men også mot konkrete personer i ledelsen. Samtidig valgte 52 sjåfører å gå til sivilt søksmål.
Dette er den største transportskandalen i norgeshistorien, og vil sette tydelige spor både i norsk rettsvesen og
blant transportkjøpere. Statens vegvesens krimenhet har også i ettertid gjort flere tverretatlige aksjoner mot
andre bedrifter på bakgrunn av tips fra NLF.
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Premiere: Medlemsmøter i digitalt format
I slutten av november ble alle NLF-medlemmer invitert til det aller første digitale medlemsmøtet. Vekter, dimensjoner og vinterdekk, mobilitetspakken og Tacho Online var noen av postene på programmet. Mange deltakere,
og et tilsvarende antall spørsmål, gjorde møtet til en suksess. Møtene fortsetter på månedsbasis.

Digitalt

medlemsmøte
Trykk her for å se video fra møtet

NLF Årsrapport 2020
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Det året det var
så bratt
Selv om vår næring i stor grad har opprettholdt sin
aktivitet gjennom krisen, har mangelen på forutsigbarhet vært utfordrende. Ulik grad av nedstenging av
samfunnet gjennom året har ført til bortfall av oppdrag i enkelte segmenter, og kraftig økning i andre.
Det er ingen tvil om at årets konjunkturundersøkelse ble utført i en svært
krevende periode for norske transportbedrifter, og funnene må dermed ses i
sammenheng med dette. Direkte sammenlikning med tall fra tidligere undersøkelser vil i mange tilfeller være lite relevante, men undersøkelsen danner et
viktig øyeblikksbilde. Den forteller mye om hvordan krisen traff næringen, og
hva som kan bli viktig i tiden som kommer etter.

Stabilt aktivitetsnivå
Bedriftenes forventninger til framtiden er, ikke overaskende, langt mindre
positiv enn i tidligere konjunkturundersøkelser. Nedgangen er likevel ikke så
dramatisk som man kanskje kunne forvente. Mange bedrifter har forhåpninger om økning av både transportpriser og økonomisk resultat. Det indikerer
også et stabilt aktivitetsnivå når 20 prosent av bedriftene oppgir at de mangler
sjåfører. Denne andelen er uendret sammenlignet med forrige undersøkelse.
Samtidig kommer det tydelig fram at en stor del av bedriftene kun rekrutterer blant halvparten av befolkningen. 63 prosent av respondentene oppgir at
de ikke har en eneste kvinnelig sjåfør. Undersøkelsen viser riktignok en svak
tendens til at dette utvikler seg i riktig retning, men potensialet er langt større.
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Transportbedriftene tilpasset seg
den nye hverdagen beundringsverdig fort. Det viser både konjunktur- og
koronaundersøkelsen.
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Store utfordringer for utenlandske sjåfører
Andelen bedrifter som oppgir å ha utenlandske arbeidstakere, viser en beskjeden økning fra 24 prosent til 25
prosent sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Det er imidlertid store variasjoner i hvor mange av arbeidstakerne i disse bedriftene det gjelder, så den totale andelen utenlandske arbeidstakere i næringen ser ut til å være
stabil.
For bedrifter med høy andel arbeidstakere fra utlandet, har året vært krevende. Stadig skiftende regler for grensepassering gjennom pandemien har tidvis ført til store utfordringer med å få utenlandske sjåfører inn i landet,
selv om myndighetene i stor grad har skjermet vår næring. Det er derfor grunn til å tro at mange bedrifter framover vil ønske å sikre seg en større andel sjåfører bosatte i Norge. Dette vil ytterligere kunne øke behovet for
oppskalering av utdanningskapasiteten, både i offentlig og privat regi.

Har tilpasset seg ny hverdag
I skrivende stund er ennå ikke siste kapittel i historien om Norges håndtering av pandemien ferdig. Det er likevel
grunn til å tro at vår næring i all hovedsak vil komme seg velberget gjennom krisen. Våre jevnlige koronaundersøkelser har vist at transportbedriftene raskt har tilpasset seg den nye hverdagen. Mange har funnet nye markeder,
og på den måten faktisk økt sin aktivitet i perioden. Dette lover godt for framtiden.

Om konjunkturundersøkelsen 2020-2021
Dette er 13. gangen NLF presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Konjunkturundersøkelsen skal finne ut hvordan NLFs medlemmer ser på framtiden, med bakgrunn i hvilke forventninger de hadde til året
som gikk. Undersøkelsen er gjennomført anonymt og elektronisk blant NLFs medlemmer i løpet av november 2020.
Det kom inn svar fra 681 medlemsbedrifter, som gir om lag
27 prosent svarandel. Dette er noe lavere enn forrige år, men
vurderes som tilfredsstillende. Resultatene fra konjunkturundersøkelsen er publisert i et eget bilag.

Kostnadsutviklingen for lastebilnæringen

Kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med NLF, publiseres 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.
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Fig. 02-01: Pris- og kostnadsutvikling – prosentvis endring fra samme kvartal året før
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Figuren viser kostnads- og prisutviklingen hvert kvartal fra 2017 til 2020 som prosentvis endring de siste fire kvartalene for kostnadsindeks for lastebiltransport (KILT), konsumprisindeksen (KPI) og produsentprisindeks for tjenester
godstransport (PITG).

I 3. kvartal 2018 nådde endringen i KILT en topp med en vekst siste fire kvartal på 6,1 prosent, for deretter å
synke relativt kraftig til 2,4 prosent i 2. kvartal 2019. Utover i 2019 økte KILT igjen, men fra 2. kvartal 2020 avtok
veksten kraftig, og i 4. kvartal var det en nedgang på 0,8 prosent. KPI har hatt en mer jevn utvikling, men siden 4.
kvartal 2018 har veksten avtatt. PTIG derimot har en økende trend fra 2018 til 2020, med kun en liten nedgang
i veksten i 2. og 3. kvartal 2020, som flater ut i 4. kvartal 2020.
Figuren over viser at prisene (PITG) historisk har økt mindre enn kostnadene
(KILT), bortsett fra de siste tre kvartalene i 2020. Når dette skjer over tid,
skaper det et press på marginene. Når
veksten i KILT har avtatt fra 1. kvartal
2020, ser det ut som veksten i PITG
også reduseres noe, men svært lite.
Transportkjøpere vil bruker utviklingen
i KILT til å forhandle ned prisene, og det
kan derfor forventes at veksten i PITG
vil avta framover, dersom veksten i KILT

Gjennom året har det blitt
iverksatt en rekke tiltak, med
forbud, påbud, stenging, fraråding
og anbefaling, nasjonalt og lokalt, som har
påvirket næringens aktivitetsnivå og
driftsforutsetninger på ulikt vis.
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forblir lav. Endringene i prisene (PITG) fra 2017 er ganske stabile og med en økende trend, mens endringene i
kostnadene (KILT) varierer mer fra kvartal til kvartal, og trenden er synkende, særlig fra midten av 2018 og til
utgangen av 2020.
Tabellen under viser kostnadsutviklingen på de ulike kostnadskomponentene. Kostnadsindeksen for lastebiltransport gikk ned med 0,8 prosent fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Det var størst økning for øvrige kostnader
med 4,6 prosent og kapital med 2,6 prosent. Drivstoff hadde stor nedgang på 13,3 prosent, mens bom og ferge
hadde en nedgang på 0,4 prosent. Drivstoff, som vektes tungt i indeksen, trekker totalindeksen kraftig ned. KPI
økte 1,3 prosent som et gjennomsnitt av de tre siste månedene i hvert av årene.

Fig. 02-02: Kostnadsutviklingen pr. år 2017–2020 – prosentvis endring fra 4. kvartal til 4. kvartal
Kostnadsutviklingen (%) 2017-2020
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Kilde: SSB

Omsetning
Det overordnede bildet over tid, er stabilitet og lite endring. Andel bedrifter med 5 millioner kroner eller mindre i
omsetning tenderer mot en nedgang, men omfatter fortsatt 42 prosent av bedriftene i 2019. I 2008 var andelen
55 prosent, men det må justeres for pris- og kostnadsvekst.
Undersøkelsen viser at næringen består av mange bedrifter med relativt lav omsetning.

Fig. 02-03: Driftsinntekter (i millioner kroner) regnskap 2017–2019
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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 2017 til 1. kvartal 2020 økte kostnadsindeksen for lastebiltransport med 12,4 prosent.
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Driftsresultat
Driftsresultatet er angitt i prosent før skatt og finansielle poster.
Figuren under viser fordelingen av driftsresultat på ulike intervaller for regnskapsårene 2017–2019. Figuren viser
at en betydelig andel av bedriftene rapporterer om negativt driftsresultat. I 2015 var andelen 10 prosent, og i
2018 var den 17 prosent, mens i 2019 var andelen 15 prosent. I de andre delintervallene er det små endringer,
men andelen som har høyere enn 5 prosent driftsresultat, er redusert fra 43 prosent i 2017 til 40 prosent i 2019.
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 2019, mens det i 2017 var 57 prosent.
Undersøkelsen viser at 31 prosent av dem som hadde negativt driftsresultat, også hadde negativ egenkapitalandel i 2019. I 2018 var andelen 35 prosent. Av dem som hadde positivt driftsresultat under 3 prosent, hadde 6,1
prosent negativ egenkapital i 2019 (4,4 prosent i 2018). Av dem som hadde driftsresultat over 10 prosent, hadde
76 prosent egenkapitalandel over 25 prosent i 2019.
Resultatene tyder på stort press på bunnlinjen, spesielt for de bedriftene som har dårlig lønnsomhet fra før.

Fig. 02-04: Driftsresultat (i prosent) regnskap 2017–2019
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Tabellen under viser tall fra SSB for driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) for regnskapsårene
2014 til 2018 for aksjeselskaper i lastebilnæringen (godstransport på vei, herunder flyttetransport) og for regnskapsårene 2014 til 2019 for fastlands-Norge (alle næringer). Det er ikke beregnet en gjennomsnittlig driftsmargin for bedriftene som har svart i undersøkelsen, fordi dette kan gi et skjevt bilde av næringen som sådan. SSBs
tall representerer hele næringen.

Fig. 02-05: Driftsmargin (i prosent) regnskap 2014–2019
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For aksjeselskaper i lastebilnæringen er driftsmarginen synkende, og lav i hele perioden. I 2014 var gjennomsnittet 4,2 prosent, mens den er redusert til 2,8 prosent i 2018. For fastlands-Norge har marginene vært stabile, på
et om lag dobbelt så høyt nivå som for aksjeselskaper lastebilnæringen, og i 2019 økte den til 7,0 prosent fra 6,6
prosent året før. For årene 2014–2018 er driftsresultatet for aksjeselskaper i fastlands-Norge hele 84 prosent
høyere enn for aksjeselskaper i lastebilnæringen (godstransport på vei, herunder flyttetransport).
Dette bekrefter nok en gang at driftsresultatet i lastebilnæringen er på et lavt nivå sammenlignet med næringslivet ellers, som i stor grad består av vareeierne det transporteres for.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen er angitt i prosent av sum gjeld og egenkapital.
Figuren under viser fordelingen av egenkapitalandelen i intervaller for regnskapsårene 2017–2019. Figuren viser
at 46 prosent har en solid egenkapital (over 26 prosent) i 2019, som er en oppgang fra 43 prosent året før.
Om lag 7,5 prosent, det vil si om lag hver 13. bedrift (hver 20. i 2015), hadde negativ egenkapital ved utgangen
av 2019. I 2018 var andelen 9 prosent (hver 11. bedrift).
Intervallene negativ 0-5 prosent og 6-10 prosent egenkapitalandel, hadde samlet en andel på 31 prosent av
bedriftene ved utgangen av 2019, som er en nedgang fra 34 prosent i 2018.

Fig. 02-06: Egenkapitalandel (i prosent) 2017–2019
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Tabellen under viser tall fra SSB for egenkapitalandel (i prosent av sum gjeld og egenkapital) for årene 2014 til
2018 for aksjeselskaper lastebilnæringen og for årene 2014 til 2019 for næringslivet ellers. Det er ikke beregnet
en gjennomsnittlig egenkapitalandel for bedriftene som har svart i undersøkelsen, fordi dette kan gi et skjevt
bilde av næringen som sådan. SSBs tall representerer hele næringen.

Fig. 02-07: Egenkapitalandel (i prosent) regnskap 2014–2019
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Dette bekrefter at driftsresultatet
i lastebilnæringen er på et lavt nivå
sammenlignet med næringslivet ellers,
som i stor grad består av vareeierne
det transporteres for.
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For aksjeselskaper lastebilnæringen er egenkapitalandelen relativt stabil og lav hele perioden, sammenlignet med
næringslivet ellers. Fra 2014 til 2018 er det en økning på kun 0,2 prosentpoeng, mens for næringslivet ellers er
det en økning på 3,4 prosentpoeng i samme periode, fra 45,1 prosent i 2014 til 48,5 prosent i 2018.
Soliditeten i lastebilnæringen er stabil, men ennå ikke på nivå med næringslivet ellers. Soliditeten må også kunne
sies å være lav med tanke på de store investeringer som gjøres i materiell og utstyr, samt konkurransen i markedet.

Konkursåpninger

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 skala-akse), og andelen disse utgjør av alle konkursåpninger (linje går mot høyre skala-akse), per
år fra 2009 til 2020.

Fig. 02-08: Konkursåpninger for godstransport på vei – antall og andel av alle næringer
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Tabell 10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K). Kilde: SSB

Figuren viser at det er en betydelig nedgang i antall konkurser i godstransport på vei, fra 170 konkursåpninger i
2019 til 133 konkursåpninger i 2020. Antallet konkursåpninger for godstransport på vei har de siste årene vært
stabilt lave.
Godstransport på veis andel av konkursåpninger i forhold til alle næringer, har de siste årene vært på et lavt, og
stabilt nivå, sammenlignet med for noen år siden. Figuren over viser at det har vært en jevn og betydelig nedgang
i andelen konkurser i godstransport på vei sammenlignet med alle næringer i hele perioden side finanskrisen i
2008–09, også når vi ser de siste årene under ett.
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Klima og miljø
NLFs medlemmer har en miljøvennlig kjøretøyflåte
Euro VI-kravene innebærer en dramatisk forbedring av de lokale utslippene fra tunge dieselforbrenningsmotorer. Kravene setter maksimale nivåer av utslipp av nitrogenoksid (NOx), svevestøv (PM), hydrokarbon (HC) og
karbonmonoksid (CO). 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
2020. Det kom svar fra 653 medlemsbedrifter, som gir en svarandel på 26 prosent.
Undersøkelsen bekrefter den raske innfasingen av ny og moderne motorteknologi. I 2019 hadde 73 prosent
av medlemmenes lastebiler en euro VI-motor, og i 2020 steg andelen til hele 82 prosent. Dette er en økning
fra året før på 12 prosent. I 2020 ble hele 92 prosent av medlemsbedriftenes kjørte kilometer utført med euro
VI-lastebiler, som er en økning fra 82 prosent i 2019. Hvis vi tar med euro V-lastebilene, er andelen hele 98
prosent. Det indikerer at i praksis foregår dagens tungtransport utført av medlemsbedriftene i NLF, med euro
VI-lastebiler. Kun en liten del (6 prosent) utføres nå med euro V-lastebiler, som for kun 5–6 år siden sto for mer
enn halvparten.
For framtiden blir det mindre relevant å kun undersøke andelen av euro VI-lastebiler, siden andelen nå er så
høy. Det blir derfor mer og mer aktuelt å undersøke i hvilken grad medlemmene tar i bruk ny, grønn teknologi,
slik som batteri- og hydrogenelektriske lastebiler, og kjent teknologi som for eksempel biogass eller bioetanol. I
2020-undrsøkelsen var 0,7 prosent av lastbilene med slik drivstoffteknologi. Konjunkturundersøkelsen for 2020
viser at om lag halvparten av medlemsbedriftene har planer om å anskaffe lastebil(er) i 2021. Av disse svarer 79
prosent at de ikke vil vurdere annet enn diesel som drivstoff. 15 prosent svarer at de vil vurdere det, og 6 prosent
svarer vet ikke. Det vil si at om lag 1 av 5 medlemsbedrifter ikke er avvisende til å forsøke annet drivstoff/-linje
enn diesel. 6 prosent av disse vil vurdere bio-/naturgass/etanol, og 6 prosent vil vurdere batteri-elektrisk, mens 3
prosent vil vurdere hydrogen-elektrisk. Besvarelsene må sees i lys av at utvalget av kommersielt og driftsmessig
konkurransedyktige kjøretøy med annet drivstoff enn diesel foreløpig er svært begrenset, i praksis ikke aktuelt.

Fig. 02-09: Andel av bilpark og kilometer per euro-klasse 2006–2020
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Gjennomslag for Grønt landtransportprogram
Regjeringens mål i Klimaplanen for 2021–2030, Meld. St. 13 (2020–2021), er å redusere de ikke-kvotepliktige
utslippene av klimagasser med 45 prosent fra 2005 innen 2030. Transport står for 60 prosent av disse utslippene, og må reduseres kraftig dersom målet skal være mulig å nå. Regjeringen har derfor en ambisjon om at
klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres i 2030 sammenliknet med 2005.
I gjeldende NTP 2018–2029 ble det fastsatt svært ambisiøse mål for innfasing av lav- og nullutslippsteknologi i
de ulike transportsegmentene i 2025 og 2030. 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
NLF har, med NHO og en gruppe av de viktigste nærings- og interesseorganisasjonene knyttet til transport, i
lang tid samarbeidet om å få til et forpliktende arbeid med målsetting om å redusere næringslivets klimagassutslipp. I 2016 ble «Veikart for næringslivets transporter» utarbeidet, og ble etterfulgt av et arbeid for å få etablert
et «Næringslivets CO2-fond». Dette initiativet ble ikke sluttført, men Enova ble tilført midler og virkemidler som
skulle bidra med noe av det som næringslivets CO2-fond var tiltenkt.
Som en oppfølging av dette, ble det i løpet av 2020 arbeidet med å få etablert et Grønt landtransportprogram
(GLP), og Klima- og miljødepartementet ga høsten 2020 et tilskudd på 1 million kroner til oppstarten av Grønt
landtransportprogram.
Formålet med Grønt landtransportprogram er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til
et bredt teknologiskifte. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt.
Grønt landtransportprogram skal bygge en arena for samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene
og myndighetene, og bidra til konsensus om teknologiske løsninger, rammebetingelser og infrastruktur. Grønt
landtransportprogram har som mål å samle verdikjeden, dele
kunnskap, utvikle verktøy, motivere bedrifter, bistå myndighetene med å utarbeide rammebetingelser og skape grønn vekst.
Utfordringen som skal løses, er å halvere utslippene fra transport.

Grønt landtransportprogram
har som mål å samle verdikjeden, dele kunnskap,
utvikle verktøy, motivere bedrifter, bistå
myndighetene med å utarbeide rammebetingelser og skape grønn vekst.
Klima- og miljøvernminster Sveinung Rotevatn.
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Forskning og utvikling

NLF får flere henvendelser om å delta i forskjellige forskningsprosjekter fra ulike forskningsmiljø. Deltakelse
vurderes ut fra om de er relevante, med bakgrunn i forbundets visjon og strategiske mål. For tiden deltar NLF
i flere forskningsprosjekter, og temaene er stort sett knyttet opp til forbundets strategiske mål om bærekraftig
transport. Prosjektene går over flere år, og er som regel finansierte av Forskningsrådet eller andre offentlige
institusjoner. NLF er stort sett tilknyttet prosjektene som brukerpartner, og arbeidet foregår i hovedsak i referansegrupper. Noen prosjekter støttes med et mindre kontantbeløp, men hovedsakelig er bidragene i form av
timebruk til møter og annen relevant aktivitet. Hensikten med å delta i disse prosjektene er dels å bidra til at
næringens synspunkter blir ivaretatt, og dels å få innsikt og kunnskap innenfor de områdene som forskningsprosjektene dekker.
I 2020 har NLF deltatt i følgende forskningsprosjekter:
• T
 ØIs prosjekt CONSIGN studerer effektene av covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne,
kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk.
• IFEs prosjekt ITEM ser på integrerte transport- og energimodeller i forbindelse med elektrifisering av godstransport på vei, med dybdeanalyser av samspillet mellom transport og energiforsyning og av vilkårene for
elektrifisering i de to korridorene Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim.
• T
 ØIs prosjekt LIMCO (logistikkrav, miljø og kostnader) har som hovedmål å utnytte data fra sensorer installerte
i lastebiler, og å kombinere dette med data fra softwareprogrammer for logistikk- og bedriftsorganisering til å
skape ny innsikt i godstransportsektoren.
• NTNUs prosjekt NTRANS forsker på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv,
og i samspill mellom teknologi og samfunn. Prosjektet fokuserer på rollen til energisystemet i omstillingen til
nullutslippssamfunnet.
• NTNUs prosjekt DRIVERS er inspirert av den voldsomme teknologiutviklingen i transportsektoren, og de kraftige signalene som i dag sendes fra sentrale aktører om at vi er få år unna en helautomatisk og selvkjørende
hverdag. DRIVERS skal følge denne utviklingen, og fokusere spesielt på de umiddelbare konsekvensene av
utviklingen for sjåførene og de videre konsekvensene for samfunnet. DRIVERS skal studere førerrollen i de tre
sektorene tungtransport, kollektivtransport og privatbilister.

DRIVERS: E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er et testlaboratorium
for samspillet mellom mennesker og ny teknologi på
en ekstrem vegstrekning. Vinterforholdene er krevende,
og tungtrafikken er stadig økende (utgjorde 26 prosent i
2020).
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Koronaundersøkelsen

Da covid-19-pandemien rammet Norge med full kraft i mars, og landet ble mer eller mindre stengt ned, var det
stor usikkerhet i næringen om hvilke konsekvenser dette ville få. Myndighetene satte i gang ulike tiltak overfor
næringslivet, som blant annet at bedriftene kunne søke støtte for å overleve en krevende periode med til dels
stor nedgang i aktiviteten. NLF var raske til å gjennomføre medlemsundersøkelser. Det var viktig å undersøke
hvilke konsekvenser covid-19-pandemien hadde på bedriftens tilgang på oppdrag, og hvordan bedriftenes drift
ble rammet, både med hensyn til smitte, karantene og ikke minst fare for permisjoner eller oppsigelser. De økonomiske konsekvensene i form av likviditetsproblemer og fare for konkurs ble undersøkt.
Hensikten med undersøkelsen var både å undersøke statusen blant medlemsbedriftene, men det var også avgjørende å få innspill fra medlemsbedriftene på hvilke tiltak som NLF burde jobbe med overfor myndighetene.
Derfor har de såkalte fritekst-innspillene fra medlemmene vært et svært godt grunnlag for at NLF har kunnet gi
relevante og begrunnede innspill til myndighetene i hele pandemi-perioden.
Det ble gjennomført 16 medlemsundersøkelser i 2020. Gjennom året har det blitt iverksatt en rekke tiltak, med
forbud, påbud, stenging, fraråding og anbefaling, nasjonalt og lokalt, som har påvirket næringens aktivitetsnivå og
driftsforutsetninger på ulikt vis. Situasjonen og framtidsutsiktene med hensyn til forventet smitteutvikling endret
seg hele tiden gjennom året, og derfor ble undersøkelsene gjennomfør med litt ulik hyppighet. Fra mars og til mai
ble det gjennomført hyppige, nesten ukentlig, undersøkelser, mens det i løpet av sommeren og høsten var lengre
tid mellom hver undersøkelse. Undersøkelsene pågikk hele året, og fortsatte i 2021.
Resultatene av undersøkelsene viser at det i starten av pandemien var stor og økende usikkerhet, og store konsekvenser for mange bedrifter både med hensyn til reduserte oppdragsmengder, forventninger om permitteringer
og gjennomførte permitteringer. Det var også en relativt stor andel bedrifter som svarte at de hadde likviditetsproblemer med fare for konkurs i de første ukene og månedene. Fra om lag juni viser resultatene at situasjonen
ble bedre på de fleste områdene, og gjennom sommeren, høsten og vinteren har situasjonen vært relativt stabil,
selv om det selvsagt har vært større utslag enkelte uker.
En kort oppsummering av resultatene viser at det var stor usikkerhet i starten, med relativt store konsekvenser
for mange bedrifter. Utover sommeren, høsten og vinteren var det en stabil situasjon, men mange bedrifter har
hatt problemer både med oppdragssituasjonen, økonomien og smittesituasjonen. Næringen har vært forskånet
for de store endringene som mange andre næringer har opplevd. Til tross for dette, når næringslivet for øvrig har
problemer, vil det over tid også få konsekvenser for transportnæringen. Siden situasjonen i siste halvdel av 2020
var stabil for de fleste medlemsbedriftene, kan kanskje dette være en indikasjon på den nye normaltilstanden i
store deler av transportnæringen.

Resultatene av undersøkelsene viser at det
i starten av pandemien var stor og
økende usikkerhet, og store konsekvenser for mange bedrifter.
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Resultatene av medlemsundersøkelsene brukes også i et forskningsprosjekt i regi av Transportøkonomisk
Institutt (TØI). NLF deltar som brukerpartner i prosjektet CONSIGN (se under forskning og utvikling). I
CONSIGN vil TØI, i samarbeid med ti næringslivsaktører, studere effektene av covid-19-pandemien på
forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos
store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk – alle med essensielle roller for
norsk forsyningssikkerhet. Prosjektets hovedmål er å samle sanntidserfaringer fra pandemiens påvirkning på økonomi og forsyningskjede for Norges transportavhengige næringer og godstransportmarked,
og for å utvikle mer robuste forsyningskjeder for fremtiden.

Fig. 02-10: Utvikling i svarene på koronaundersøkelsen gjennom året
Figuren viser andel ja-svar i prosent for hver uke. (Antall NLF-medlemmer som har svart i parentes.)

Har din bedrift registrert endret etterspørsel den siste uka som følge av korona-viruset?
Har din bedrift fått konkrete signaler/beskjeder fra kunder/oppdragsgivere om endret aktivitet i den nærmeste framtiden,
som følge av korona-viruset?
Har dine kunder varslet om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag den siste uka som følge av korona-viruset?
Er noen av de ansatte i din bedrift i isolasjon/karantene pga. risiko for smitte?
Er noen av sjåførene i bedriften smittet av korona-viruset?
Er noen av de ansatte i din bedrift permittert som følge av problemer knyttet til korona-viruset?
Kan det bli aktuelt for din bedrift å permittere ansatte om kort tid som følge av problemene knyttet til korona-viruset?
Har bedriften likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset, dvs. mangler penger til å betale lønn og regninger som
forfaller om kort tid?
Er det reell fare for at bedriften kan gå konkurs i løpet av den nærmeste tiden som følge av korona-viruset?
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Ulykkesstatistikk
Statistikken for 2020 viser en nedgang i antall drepte i trafikken, fra 108 i 2019 til 94 i 2020. For første gang i
moderne tid ble det drept færre enn 100 i trafikken.
Antall ulykker med vogntog innblandet der personer har blitt drept eller skadd, har hatt en nedgang fra 114 i
2019 til 83 i 2020, som er en nedgang på 27 prosent. Antall skadde har gått ned med 22 prosent, fra 131 i 2019
til 102 i 2020. Antall drepte i ulykker med vogntog innblandet har gått opp med 3 personer, fra 11 personer i
2019 til 14 personer i 2020, noe som er en oppgang på 27 prosent.
Ulykkesstatistikken er foreløpige tall for 2020, per mars 2021. Endelige tall foreligger i mai/juni 2021.

Fig. 02-11: Personer drept eller skadd i vegtrafikkulykker med vogntog innblandet
2020

2019

2018

2017

Ulykker i alt

83

114

136

105

Personer skadd

102

131

1688

149

Personer drept

14

11

14

13

Drepte eller skadde i trafikkulykker med vogntog innblandet. Kilde: Statistisk sentralbyrå (se ssb.no, tabell 03610)

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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EUs mobilitetspakker og
elektroniske vegfraktbrev er
vesentlige saker også i 2020.
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På god veg mot
en felles mobilitetspakke
Transportnæringens behov knytter seg i stadig
større grad opp mot EU-forhold, noe NLFs innsats
mot politikere og myndigheter gjennom 2020
gjenspeilet. Som de to foregående årene, har mye
av årets arbeid handlet om EUs mobilitetspakker.
I samarbeid med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, arrangerte NLF i
januar 2020 et besøk i Brussel hvor representanter fra Stortingets transportog kommunikasjonskomité også deltok. I løpet av tre dager ble det avholdt
møter med EU-kommisjonen, EFTA-sekretariatet, den norske EU-ambassadøren og transportråden, samt International Road Transport Union (IRU) og
den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) hvor spørsmål knyttet til
mobilitetspakkene ble drøftet.

EUs mobilitetspakke

EUs mobilitetspakke ble vedtatt i juli 2020, og de første delene av den ble implementert i EU noen uker senere. Arbeidet med videre implementering i EU
og i norsk rett vil være viktig i tiden som kommer.
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– NLF følger dette arbeidet tett gjennom Nordic Logistics Association (NLA) og aktiv deltakelse i IRU. Implementering i norsk rett vil ta noe tid, men det er forventet at forslagene vil bli sendt på høring første halvår 2021, sier
viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni.
Uavklarte spørsmål om kontroll og sanksjonering av de nye reglene, arbeides det med i IRU. I dette arbeidet
deltar både NLA, Dansk Transport og Logistik (DTL), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og NLF. Innspillene fra IRU oversendes EU-kommisjonen for avklaring, og vil ventelig bli publisert som spørsmål og svar (Q & A) på kommisjonens
nettsider. Dette arbeidet vil danne et godt grunnlag for gode innspill når de ulike regelendringene kommer på
høring i Norge.

Trepartssamarbeidet

NLF deltar aktivt i arbeidet treparts bransjeprogram for transport (myndigheter, fag- og arbeidsgiverorganisasjoner), som ble igangsatt i 2014.
I 2020 var det planlagt et seminar i Riga, Latvia, med representanter fra myndighetene og partene i transportsektoren, for å informere om norske arbeidsforhold, vær- og kjøreforhold, regelverk og kontroller, og norske
lønns- og arbeidsforhold, herunder allmenngjort lønn og diett. Tilsvarende seminarer ble i 2018 og 2019 avholdt
i henholdsvis Bulgaria og Litauen. Dessverre måtte dette arrangementet avlyses, grunnet pandemien.
Etter grundig drøfting besluttet bransjeprogrammet i 2019 å sette søkelys på varebilmarkedet. En undersøkelse
ble derfor satt i gang, ikke minst fordi det er blitt avdekket betydelig grad av useriøsitet og kriminalitet. En rapport
om varebilmarkedet i Norge ble laget i 2020, og forslag til tiltak er drøftet og oversendt politiske myndigheter.
Det er enighet om at det bør kreves fellesskapstillatelse også for nasjonal transport mot vederlag for kjøretøy
med totalvekt under 3,5 tonn, når dette skal innføres for slik internasjonal transport (vedtatt i EUs mobilitetspakke). Anmodningen fra treparts bransjeprogram ble lagt fram i møte med statssekretæren i Arbeids- og sosialdepartementet i desember 2020.

Elektronisk vegfraktbrev – 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-vegfraktbrevet på papir. Stortinget
behandlet saken i mars. Flertallet ba regjeringen utrede og fremme forslag om
• et
 digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og
kabotasjeturer i Norge
• at elektroniske fraktbrev gjøres obligatorisk
• at det fremmes forslag om nødvendige regelendringer som sikrer at det blir mulig å kreve inn bøter
for brudd på kabotasjeregelverket når bruddet oppdages
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Den totale samferdselsbevilgningen lå også under
hva det årlige gjennomsnittet i
Nasjonal transportplan tilsier.
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Arbeidet med statsbudsjett for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober 2020. I all
hovedsak ble forslaget ansett å være et godt budsjett for norsk transportnæring,
selv om det ble bevilget mindre til vegformål i samferdselsbudsjettet sammenlignet
med foregående år. Den totale samferdselsbevilgningen lå også under hva det årlige gjennomsnittet i Nasjonal transportplan (NTP) tilsier. Dermed økte etterslepet i
finansieringen, og det skapes et gap som må tettes over de neste statsbudsjettene.
På den positive siden fortsatte regjeringen sin innsats for å senke formueskatten
på arbeidende kapital, ved å heve verdsettelsesrabatten fra 35 til 45 prosent. Arbeidstilsynet fikk også en etterlengtet økning i sine budsjetter, som må forventes å
føre til høyere kontrollaktivitet. Dette vil kunne styrke seriøse transportbedrifters
konkurransesituasjon.
NLF ga skriftlige høringsinnspill til Stortingets finanskomité, arbeids- og sosialkomité og transport- og kommunikasjonskomité. Av smittevernhensyn valgte noen
komiteer å avholde digitale høringer, mens andre kun tok imot skriftlige innspill.
NLF deltok på den digitale høringen i transport- og kommunikasjonskomiteen.
I de innsendte høringssvarene, ba NLF Stortinget instruere regjeringen om

• å utrede og utbedre fylkesvegene
• å øke bevilgningen til trafikant- og kjøretøytilsyn
• å sørge for fortgang i arbeidet med å utvide bredden på
riksveier med gul midtstripe
• å sørge for at målet om minst 80 ferdigstilte døgnhvileplasser
innen 2023 nås
• å etablere en permanent tverretatlig operativ kontrollenhet
rettet mot transportnæringen, i forkant av nye europeiske regler
• at varebilsegmentet må bli et satsingsområde for a-krimsentrene
• å fjerne vegbruksavgiften på biodrivstoff utover omsetningskravet,
og finne mer treffsikre måter å fremme bærekraftig biodrivstoff på
• å erstatte dagens differensierte arbeidsgiveravgift med en
lavere, men lik, arbeidsgiveravgift for godstransport
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Høringsuttalelser

NLF har fremmet sine synspunkter i følgende offentlige høringer i 2020:
Januar
• Klimakur 2030
• Endringer i allmenngjøringsloven

Februar
• Fartsgrense på motorveger og standarder på veger med trafikkmengder med årsdøgntrafikk
(ÅDT) på 6.000–20.000

Mars
• Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelser øst for Oslo

April
• Ny verkstedforskrift

Mai
• Ny forskrift om betaling av bompenger
• Endret omsetningskrav for biodrivstoff til vegtrafikk fra 1. juli 2020 og 1. januar 2021

Juli
• Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet
• NOU 2019: 23 Ny opplæringslov
• NOU 2019: 25 Med rett til å mestre
• Endringer i forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (YSK) (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronapandemien)
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August
• Kjøre- og hviletidsgebyrer
• Ny vegnormal N101
• Endring i skiltforskriften – Sharrows
• Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021–2023

September
• Tilskuddsordningen til lokale trafikksikkerhetstiltak
• Forlengelse av midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Oktober
• Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften
• Endring av førerkortforskriften – klageinstans syn på ett øye
• Nemndsløsning for varslingssaker etter arbeidsmiljøloven og endringer i diskrimineringsombudsloven

November
• Nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet ved opphør av sams vegadministrasjon
• AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2021 og riksregulativ for ferjetakster 2021 – forslag til endringer
• Endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker og forskrift om prikkbelastning – økning av
bøtesatser og antall prikker
• Endring av forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)

Desember
• Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. – gebyrsatser for 2021
• Ny §7 i vegtrafikkloven – arbeidsvarsling
• Om straffansvar for lønnstyveri mv., og om at lønn skal betales via bank
• Endringer covid-19-forskriften
• Rapport fra utvalg vedrørende framtidige inntekter bomringene
• Endringer i forskrift om landtransport av farlig gods ADR/RID 2021

NLF Årsrapport 2020

41

03 | PÅDRIVERARBEID

Samarbeid og allianser

NLF samarbeider med en rekke organisasjoner for å nå fram 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 2020 har vært følgende:

Internasjonalt samarbeid:
• Nordic Logistics Association – NLA – herunder Dansk Transport og Logistik (DTL),
Sveriges Åkeriföretag (SÅ), og Finlands Transport och Logistik (SKAL)
• International Road Transport Union - IRU
• Nordisk Vegforum – NVF

Nasjonalt samarbeid:
• TS-Forum

• Opplysningsrådet for veitrafikken – OFV

• Trygg Trafikk

• Bilimportørenes Landsforening – BIL

• Statens vegvesen

Øvrige samarbeidspartnere:
• NHO Logistikk og Transport – NHO LT

• Bedriftsforbundet

• NHO Transport – NHO T

• Regnskap Norge

• Norsk Elektroteknisk Komite – NEK

• Norges Fiskarlag

• Forsikringsselskapet If

• Norges Bondelag

• Nordea Finans

• Norges Rederiforbund

• Dekkmann

• Norges Skogeierforbund

• Circle K

• Norskog

• Telenor

• Maskinentreprenørenes Forbund – MEF

• Asko (Norgesgruppen ASA)

• Sjømatbedriftene

• Fellesforbundet

• Statens havarikommisjon (SHK), veg og
landforsvarsavdelingen

• Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter
innen transport- og logistikkfag i Norge – SOTIN

• Yrkestrafikkforbundet – YTF

• Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

• Miljøstiftelsen Zero

• Virke

42

NLF Årsrapport 2020

03 | PÅDRIVERARBEID

Nordic Logistics Association – NLA
Lastebilnæringens rammebetingelser utformes i Brussel. Derfor fokuserer NLF på internasjonalt samarbeid, for
å nå frem overfor EU, sammen med nordiske søsterorganisasjoner gjennom Nordic Logistics Association (NLA).
NLA ble etablert i 2012, og består av NLF i Norge, Sveriges Åkeriföretag (SÅ) og Dansk Transport og Logistik
(DTL), samt Suomen Kuljetus ja Logistiikka / Finlands Transport och Logistik (SKAL) som assosiert medlem. NLAs
arbeid i Brussel er viktig for å være tettere på beslutningsprosessene i EU. NLA deler kontor – og har et tett samarbeid – med de tyske og franske lastebileierorganisasjonene, BGL (German Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik ub Entsorgung) og FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers).
NLAs arbeid i Brussel ledes av Torsten Laksafoss Holbek, som tiltrådte stillingen 1. mars 2020. I tillegg har NLA
til enhver tid en praktikant ved kontoret. De siste årene har praktikantene vært engasjert for rundt seks måneder, fra februar til august og deretter fra august til februar. Gjennom 2020 hadde kontoret således en dansk, en
svensk og så en norsk praktikant.
NLA holdt sitt årsmøte i København 1. og 2. oktober 2020. Grunnet koronasituasjonen deltok finner og nordmenn digitalt i møtet. De nordiske ambassadørene til Danmark ble også invitert, og deltok i den generelle diskusjonen om transportpolitikken og EUs mobilitetspakke. Direktørene i BGL, Tyskland, og FNTR, Frankrike, var
også representert digitalt på møtet.
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.

NLAs praktikant 2020 Elna Larsson

NLAs CEO Torsten Laksafoss Holbek

NLAs praktikant 2020-21 Solvej
Dam Karlslund
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Nordisk Vegforum – NVF
Nordisk Vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid bestående av rundt 320 medlemsorganisasjoner fra både
offentlig og privat sektor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene. Hensikten med samarbeidet er å fremme utviklingen innen veg-, vegtrafikk- og vegtransportsektoren gjennom samarbeid med fagfolk.
Medlemslandene veksler om å lede NVF. Danmark overtok lederskapet i NVF fra 1. juli 2020. Konferansen Via
Nordica, som arrangeres hvert fjerde år og skulle gått av stabelen i Malmø i 2020, ble avlyst grunnet pandemien.
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, men noen utvalg har kortere mandatperiode.
Fra 1. juli 2020 ble det opprettet nye utvalg/grupper, hvor NLF er representert i følgende:

Arbeidsgruppe

Representant

Transport i byer og transportplanlegging (4-årig)

Reidar Retterholt

Utforming (4-årig)

Thorleif Foss

Trafikksikkerhet (4-årig)

Jens Olaf Rud

Drift og vedlikehold (4-årig)

Thorleif Foss

Godstransporter (4-årig)

Dag Nordvik

Rekruttering til bransjen (1-årig, workshop-gruppe)

Jone Klingsheim

ITS-Innovativ bruk av data (1-årig, workshop-gruppe)

Kjell Olafsrud

Periodens strategiske grunnlag er 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.

International Road Transport Union – IRU
Den Internasjonale vegtransportunionen (IRU) er en interesseorganisasjon med medlemmer fra land over hele
verden. I Norge er NLF, NHO Transport og Norges Taxiforbund medlemmer av IRU, som har sitt hovedsete i Genève og i tillegg har 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. IRU er 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. Etter utvidelsen av EU og det indre marked de siste årene, har inntektene fra
denne aktiviteten falt dramatisk. Som følge av brexit, er det imidlertid forventet at bruk av TIR-carnet vil øke noe.
Arbeidet med en strategi for IRUs arbeid og organisasjon fremover har stått sentralt de siste årene, og fortsatte
gjennom 2020. NLF følger dette tett ved at DTLs administrerende direktør og styreleder i NLA, Erik Østergård,
sitter i IRUs hovedstyre.
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Nordisk Vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid bestående av rundt 320
medlemsorganisasjoner fra både offentlig
og privat sektor i Norge, Sverige, Danmark, Island,
Finland og Færøyene.
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Bortsett fra møtet i liaison-komiteen første uka i mars 2020,
ble øvrige møter resten av året
arrangert digitalt på grunn
av pandemien. IRU har klart
denne omstillingen på en god
måte, og overgangen har medført at det har vært enklere å
delta mer aktivt i organisasjonens arbeid. Ikke minst gjelder
dette møter hvor spørsmål og
uklarheter knyttet til det nye
regelverket i mobilitetspakken
har blitt tatt opp.

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at færrest mulig skal bli alvorlig skadet eller
drept i trafikken. Organisasjonen gjennomfører kampanjer og prosjekter, og gir opplæring og informasjon om
trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter og myndigheter. Medlemmene i Trygg Trafikk er kommuner og
fylkeskommuner, samt landsomfattende organisasjoner. NLF og Trygg Trafikk har et godt samarbeid om trafikksikkerhetsprosjekter. Trygg Trafikk støtter Venner på veien med økonomiske midler hvert år.

TS-forum Norge
TS-forum Norge (TSF) er en interesseorganisasjon for transportsentraler og andre transportbedrifter i Norge.
De har 49 medlemsbedrifter, hvorav 34 også er medlem 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. Initiativet for å etablere TSF i 1987 hadde sin bakgrunn i at
bileierne hadde behov for en profesjonell driftsorganisering lokalt, og for at bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som tok seg av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsavtaler, kvalitetssystem mv., for å styrke lønnsomheten for bileierne. TSF ledes av et valgt styre blant medlemmene. NLF er representert i styret ved forbundsleder
Tore Velten.

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 styre, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Dette ivaretas av Eivind Karikoski i NLF.
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Sjømatbedriftene
Problemene knyttet til avrenning fra fisketrailere eskalerte høsten 2020, og dialogen med næringsorganisasjonen
Sjømatbedriftene ble etablert. Dette resulterte i en bransjestandard for transport av fisk, undertegnet av Sjømatbedriftene og NLF. Det ble også gjennomført møter med Statens vegvesen, Mattilsynet og andre aktører for å
belyse problematikken. Arbeidet fortsetter i 2021, med mål om iverksatte tiltak snarest mulig.

Bransjestandard for fiskeavrenning

Avrenning fra sjømattransporten på veg er en sak NLF har jobbet med i lengre tid. Det var derfor med
glede NLF og Sjømatbedriftene la frem en bransjestandard som skal bidra til å stoppe avrenningen fra
bilene.
Fra NLFs side er et vesentlig poeng at ikke transportbransjen sitter igjen alene med ansvaret og kostnadene. I standarden (gjengitt under), tar Sjømatbedriftene sin del av ansvaret for problemstillingen.

Bransjestandarden (signert 11. desember 2020):

1. Innføring av elektronisk fraktbrev, og at bruk av dette blir gjort obligatorisk med iverksettelse fra 1.
juli 2021. Dette for blant annet å sikre lastens art og opprinnelse.
2. Det innføres krav til temperaturlogg, og at denne skal kunne dokumentere temperatur gjennom hele
transportetappen. Temperaturlogg skal gjøres tilgjengelig for relevant kontrollmyndighet, og til opprinnelig avsender av varen.
3. Ved stans av vogntog med avrenning skal avviket rapporteres direkte til avsender/oppdragsgiver.
4. Sjømatbedriftene vil fremheve og tydeliggjøre i sitt arbeid ovenfor sjømatnæringen at man benytter
trygg transport med ansvarlige transportører, som kjører trafikksikkert, miljøvennlig og tilbyr norske
lønns- og arbeidsvilkår. Sjømatbedriftene vil anbefale alle sine medlemsbedrifter å benytte seg av
godkjente kvalitetssystemer.
5. Det etableres et kabotasjeregister innen 2021. Formålet med et slikt register er å gjøre det enklere
å gjennomføre kontroll, og forsikre oss om at den transporten som gjennomføres i Norge foregår i
henhold til norsk lovgivning.
6. Det innføres en begrensning ved antall underleverandører man kan benytte ned i kjeden. Det settes
et tak på totalt to ledd, inkludert hovedtransportør.
7. Dokumentere at fisken har riktig
kjernetemperatur før lasting. Kjernetemperaturen skal fremgå av
fraktbrevet.
8. Sjømatnæringen og transportnæringen har klare forventninger til at
leverandørindustrien driver frem
innovative og konkurransedyktige
logistikkløsninger som hindrer avrenning. Vi forventer også teknologinøytrale myndighetskrav som
fremmer løsninger som også sikrer
kvaliteten på sjømaten. Slike løsninger må være på plass innen 2022.
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Koronanytt i lange
baner
2020 ble langt unna hva som var tenkt og planlagt
for kommunikasjonsarbeidet. For så vidt ganske
vanlig at nye og uventede saker detter inn i tide og
utide, men en koronapandemi som til de grader skulle
påvirke arbeidet, var langt unna tankene den
gangen kriseplanen ble laget.
– I mars ble alle planer lagt til side, og kriseberedskap prioritert. Krisestab,
med administrerende direktør i spissen, ble satt, tastatur på pc og telefon flittig
brukt, og nyheter til nyhetsbrev og nettsiden lastebil.no ble produsert på høyt
turtall etter hvert som myndighetene kom med ny informasjon og medlemmenes behov ble avdekket, forteller kommunikasjonssjef Helen Karlsen.
NLF utarbeidet egen smittevernveileder og deretter karanteneveileder for
medlemmene. Pandemiens skygger skulle vise seg å bli vanskelig å kaste av
seg. Godt samarbeid internt i administrasjonen og med NLFs ansatte i regionene gjorde sitt til at NLF høstet mange lovord for god informasjon underveis.
Lesertallene på lastebil.no slo nye rekorder i 2020, noe som var uventet etter
fjorårets spesielle Vlantana-år. Enkelte medlemmer synes muligens det har blitt
i overkant mye koronanytt, men de aller fleste har likevel klart å få med seg det
de skal av regler, endringer, frister, spesialtilpasninger osv. Trykket på telefonen
har derimot vært mindre enn forventet, spesielt med tanke på den spesielle
hverdagen medlemmene har hatt ute på vegen og alle sjåfører, ansatte og gods
som har passert riksgrensene.
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Koronainformasjon til
medlemmene, for å unngå
forsinkelser og gjøre hverdagen
forutsigbar, ble høyt prioritert gjennom hele året.
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NLF i mediebildet
Forbundet ble omtalt i 1267 medieoppslag i 2020. Dette er omtrent på nivå som 2018 (2019 er ikke helt sammenlignbart grunnet sakene med Vlantana Norge og Bring Trucking). Over 800 av artiklene var store oppslag,
mens de resterende var likt fordelt på middels og små oppslag. To av tre medieomtaler var i nettmedier, mens
trykte medier sto for mindretallet. To av tre medieomtaler var i lokale medier, mens en firedel av oppslagene var
i riksdekkende nisjemedier (i stor grad fagmedier), mens henholdsvis 7 og 4 prosent var i henholdsvis regionale- og riksdekkende medier. Gjennomslaget er godt i hele 8 av 10 omtaler, og i hele 94 prosent av tilfellene om
man også tar med saker med middels gjennomslag. Gjennomslag sier hvilket fokus omtalen har hatt. Det betyr at
artikkelen skal handle om NLF og egne saker hvis den skal gis den høyeste betegnelsen, god.
17 pressemeldinger ble sendt ut, over et vidt spenn av temaer. Foruten koronarelaterte kommentarer, samt saker
allerede nevnt i NLF-året i bilder under kapittel 1, har pressen fått meldinger om ny bransjestandard for transport
av fisk, nye vinterkrav til dekk og kommentar til det NLF betegner som et passivt statsbudsjett – med mindre
penger til veg og kontroll. Det har også vært noen lokale saker som har blitt sendt ut i pressemeldingsform fra
administrasjonen. Bransjemediene videreformidler så godt som alle NLF-pressemeldingene, mens lokale, regionale- og riksdekkende større saker i hovedsak er brakt videre av NRK.
Fjerde kvartal, og spesielt oktober, hadde mest medieomtale i 2020. Administrerende direktør er sitert i 45 prosent av sakene, mens regionsjef Innlandet, Guttorm Tysnes, er en god nummer to.
Beveger vi oss til nedslagsfelt i fylkene, og ser bort fra at de riksdekkende nisjemediene hadde 315 oppslag, er
Innlandet på topp med 166, med Vestland hakk i hæl med 154, og Viken, som en god nummer tre, med 124.
Dårligst er nedslagsfeltet i Oslo med 25 oppslag, men Oslo, til sitt forsvar, har svært få lokale og regionale medier.
Synligheten er stor i nisjemediene, riksmediene og i Oslo. NLF har oppslag i 54 saker i riksmediene, som enten er
VG, Dagbladet, NRK, TV2 eller Nettavisen.
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Oppslag i papiraviser er spredt over en rekke medier. Østlendingen har flest oppslag om NLF-saker med 25, og
deretter kommer Bergensavisen, Oppland Arbeiderblad, Nordlys, Hamar Arbeiderblad og Avisa Hordaland på de
neste plassene. De mest synlige oppslagene har vært i Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Gudbrandsdalen Dagningen og Bergens Tidende, mens Nordlys og Oppland Arbeiderblad er et hakk under (antall
abonnenter gjør det vanskelig å nå høyere opp).
På nett er det bransjemediene tungt.no og AT.no som har de fleste oppslagene, mens det er en mengde medier
som bringer NLF-saker ut til sine lesere. Å ha et så bredt nedslagsfelt blant norske medier, er svært positivt, da
NLFs målgrupper befinner seg over hele landet. MSN Norge, MT Logistikk og NRK har hatt de mest synlige oppslagene i 2020. Volumet sier nødvendigvis ikke noe om kvaliteten, og derfor benyttes begrepet synlig omtale,
basert på en rekke variabler som rekkevidde, medietype, plassering, størrelse og tittel, ingress og foto.
Alle medietall er hentet fra medieovervåkningsbyrået Mynewsdesk. Byrået har analysert pressedekningen for
NLF gjennom hele 2020.

Synlighet

2020

2019

2018

2017

Totalt

1267

2068

1221

1669

Antall presseoppslag per år 2017-2020 for Norges Lastebileier-Forbund. Kilde: Mynewsdesk

Jevnlige nyhetsbrev

Fra 12. mars og ut året er det sendt ut nesten 70 nyhetsbrev. Disse er primært skrevet for NLF-medlemmer, men
også en del andre har bedt om å få stå på utsendelseslisten. Pandemien markerte starten på nyhetsbrevene, som
den første måneden ble sendt ut daglig alle hverdager. Deretter ble de sendt ut annenhver dag, før frekvensen
landet på ukentlig fra midten av mai. Det første halvåret var det ene og alene koronanyheter som fikk plass,
men etter sommeren kom andre nyheter inn også, først og fremst vegrelaterte nyheter og annen informasjon
fra myndighetene. I tillegg til nyhetsbrevene som går ut sentralt, sender hver region ut egne nyhetsbrev, med
hovedfokus på saker av regional og lokal karakter.

Premiere for medlemsmøter

Korona gjorde at den digitale møteformen skjøt fart, og NLF innførte derfor digitale medlemsmøter mot slutten
av året. I november gikk NLFs aller første digitale medlemsmøte på lufta. 600 ulike deltakere logget seg på i løpet
av det halvannen time lange møtet, og 200 fulgte sendingen hele vegen. Dette tallet er NLF svært godt fornøyd
med. Antall seere og gode tilbakemeldinger gjorde at det ble besluttet å avholde månedlige medlemsmøter, og da
Lesertallene for nettstedet
med månedens gjest. Digitale sendinger setter ingen fysiske begrensninger,
lastebil.no ble løftet til nye høyder
noe som gjør det enkelt å forflytte seg
med over 2,3 millioner visninger
raskt og benytte kompetanse spredt
fordelt på 450 000 brukere. Totalt
over hele landet. Medlemsmøtene er
tatt opp, slik at det er mulig å se dem i
346 saker ble publisert i 2020.
ettertid – enten på NLFs nettsted eller
YouTube-konto.
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NLFs nettsted – www.lastebil.no

2020 ble et annerledes-år også med tanke på lesertall på lastebil.no. Etter rekordåret 2019, med over 2,2 millioner sidevisninger, var det ikke forventet at man kunne matche dette i 2020. Men et skrikende behov etter
koronarelatert informasjon og flere populære redaksjonelle vinklinger løftet lesertallene til nye høyder. Totalt sett
fikk nettstedet 2 325 000 visninger i 2019, fordelt på rundt 450 000 brukere og rett over 1 million økter.
Brukere
40 000
20 000
mars 2020

mai 2020

juli 2020

sept. 2020

Brukere

Nye brukere

411 410

1 008 557

Antall økter per bruker

Sidevisninger

Sider per økt

449 980
2,24

nov. 2020

Økter

2 325 638

2,31

Utvikling på www.lastebil.no i 2020. Kilde: Google Analytics
Den mest leste saken i 2020 var «Full kabotasjestopp for Kreiss fra i dag», med hele 34 505 sidevisninger. Totalt
hadde 15 nettsaker mer enn 10 000 sidevisninger på lastebil.no i 2020, mot 13 i 2019.

Trafikk til nettsiden gjennom ulike enheter
Mobiltelefonen bevarte i 2020 sin status som primærenhet for å lese innhold på lastebil.no. Samtidig økte desktop-andelen noe, fra rundt 26 prosent i 2019 til 30 prosent i 2020, uten at det er noen dramatiske endringer å
spore i leservanene for nettstedets brukere.

2020
Økter

2019
Prosent

Økter

Prosent

Totalt

1 008 557

100%

1 068 769

100%

Mobil

637 552

63,21%

702 728

65,75%

Desktop (PC)

305 489

30,29%

277 324

25,95%

65 516

6,50%

88 717

8,30%

Nettbrett

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

I 2020 ble NLFs strategiske satsing på produksjon av informasjonsvideoer og direktesendinger av events og
arrangementer videreført. Det ble det publisert 28 videoer på NLFs Facebook-side, som innholdsmessig var
en god blanding av direktesendinger, gjennomproduserte informasjonsvideoer og webinarer. Samlet fikk
disse over 1,3 millioner visninger. Dette er det femte året på rad med over 1 million videovisninger på
Facebook. Årets mest sette video var «Tommel opp
til sjåførene», som fikk hele 442 000 visninger. Totalt
fikk tre videoer over 100 000 visninger, mot fem i
2019.
Gjennom året fikk NLF 3159 nye følgere på Facebook. Dette er noe færre enn i 2019, en indikasjon
på at man nærmer seg maksimalt uttak av organisk
følgermasse i NLFs målgruppe. NLF endte året med
totalt 34 800 følgere. Samtlige får videoer og nyhetssaker fra lastebil.no opp på sin tidslinje hver eneste
dag. Dette gir igjen økte besøkstall på lastebil.no, og
en tydeligere tilstedeværelse blant både NLF-medlemmer og øvrig publikum.

Podkast satt på vent under pandemien

– Etter at NLF og Bilimportørenes Landsforening (BIL) i 2018 lanserte podkasten «Du skal kjøre mye», har det
blitt produsert mye underholdningsrettet informasjon både i lyd og bilde under denne merkevaren, sier redaktør
Stein Inge Stølen.
Før covid-19-krisen traff Norge i mars, ble det publisert fire episoder. Deretter ble det produsert en «korona-spesial» før det ble besluttet å sette podkast-produksjonen på vent av smittervernhensyn. Det ble ansett som for
utrygt å produsere lydinnhold i en studiosetting som ikke ga nok rom for sosial distansering. Likevel fikk de fem
episodene 2292 lyttinger gjennom året. Totalt har podkasten nå 16 800 lyttinger siden oppstarten. Tre av episodene har hatt over 1000 lyttinger hver.
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Nyttige og attraktive produkter
og tjenester bidrar til å styrke
medlemmenes konkurranseevne
og løfte deres hverdag.
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Profesjonelle
medlemsbedrifter
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.
Ett av leddene i arbeidet med å profesjonalisere næringen, er å tilby medlemmene verktøy til å kunne tilby, følge opp og dokumentere sin egen kvalitet.
Gjennom Fair Transport-sertifiseringen kan NLF-bedrifter tydelig markere at
de leverer ansvarlig transport.
Markedsavdelingen jobber kontinuerlig med å videreutvikle både nye og eksisterende medlemsavtaler, samt unike konsulent- og rådgivningstilbud som du
bare finner hos NLF. 2020 var annerledesåret på mange områder. Så selv om
pandemien ga oss alle mange utfordringer, lanserte NLF flere nyheter.
– Vi har arbeidet hardt med å utvikle nye og ikke minst videreutvikle de eksisterende kvalitets- og trafikksikkerhetssystemene våre, og vi har strukket oss
enda lenger for å bli en relevant partner på flere områder. Medlemsbedriftenes
ansatte har også i år vært i fokus, forklarer markedsdirektør Kjell Olafsrud.
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Smittevern og karanteneregler har opptatt alle gjennom 2020, og NLF har brukt mye tid på å gjøre disse utfordringene så overkommelige som mulig, både for medlemmenes ledelse og ansatte.
– Målet er at det fortsatt skal være bedre å jobbe i en NLF-bedrift, og derfor er styrkingen av tilbudet til medlemsbedriftenes ansatte fortsatt en del av vårt oppdrag, påpeker han.

Medlemsavtalene

NLF har inngått en rekke avtaler med ulike leverandører som gir medlemmene og deres ansatte gode betingelser
og priser på tjenester og produkter som er viktige. Svært viktig ved inngåelse av denne typer avtaler, er samarbeidspartnernes 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 31.12.2020.

IF 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 blir samarbeidet med If synliggjort gjennom
det skadeforebyggende programmet If Aktiv Sikkerhet.

If Aktiv Sikkerhet

If Aktiv Sikkerhet er som navnet sier et samarbeid med NLF og If Forsikring, men programmet er
også åpent for bedrifter som ikke kunder i If.
Programmet ble gitt en oppdatering i 2019, som er videreført gjennom 2020 ved at ikke bare
deltakende bedrifter gjennom sine eiere/ledere har krav om involvering, men også Ifs NLF- spesialister har fått tydelige oppgaver i gjennomføringen av programmet hos sine kunder.
If Aktiv Sikkerhet brukes av bedrifter i alle størrelser, fra små til de store medlemsbedriftene. I 2020
er det gjennomført trafikksikkerhetskurs i regi av programmet i alle regioner, frem til pandemien
satte en stopper for kursaktiviteten. I tillegg fins det bedrifter som gjennomfører bedriftsinterne
kurs for sine ansatte.
Online- kurset som tilbys medlemmene gjennom «min side» på lastebil.no, er også benyttet i 2020.
Det arbeides med en total oppgradering av hele kursmaterialet i NLF. Gjennom dette vil det fremover komme en helt ny struktur på innhold og utforming av digitale trafikksikkerhetskurs.
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NLF Ansvar

Dette 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, noe som
sikrer NLF-bedriften har den riktige ansvarsdekningen. For å sikre at samarbeidet er til nytte for
begge parter og at avtalens formål oppfylles, er det etablert tre sentrale samarbeidsfora:
• Samarbeidsutvalget
• Produktutvalget
• Skadeutvalget
Samarbeidsutvalget møtes minst én gang i året, og her deltar NLFs forbundsstyre og øverste 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 opptatte 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 kan utvikle nye, viktige
produkter for medlemmene, noe If har vist evne og vilje til å gjøre. Blant annet var If tidlig ute med
å utvide dekningen i yrkesskadeforsikringen i forbindelse med covid-19-pandemien.
Utviklingen for avtalen var positiv også i 2020. Skadetallene på motor viste en negativ utvikling i
2020. Det er imidlertid fortsatt store utfordringer både med for mange og for dyre skader, så det
skadeforebyggende arbeidet vil fortsatt stå i fokus. NLF og If vil derfor sette enda skarpere søkelys
på dette i tiden framover. Det er blant annet satt i gang en ny skoleringsordning for å engasjere
NLF-spesialistene i If enda mer i dette arbeidet.

Pensjonsforsikring

NLF har en avtale med If som omfatter den
kollektive innskuddspensjonen, 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

NLF har hatt samarbeidsavtale med Circle K siden 1993. Dette har gitt NLFs medlemmer gode fordeler gjennom en årrekke. I desember 2020 signerte NLF den nye avtalen med Circle K, som gjelder
for fem nye år.
– Det lange samarbeidet viser at begge parter ser viktigheten av å jobbe sammen. For vår del er Circle
K en viktig samarbeidspartner fordi de er en så aktiv del av transportørenes hverdag, og NLF ser frem
til å utvikle samarbeidet ytterligere – til det beste for våre medlemmer og for næringen som sådan,
sier markedsdirektør Kjell Olafsrud.
I avtalen med Circle K har NLF næringens beste løsninger og det desidert beste trucknettverket i
Norge.
For NLF er det viktig 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. Circle K
er også ledende på andre energibærere, som strøm. Selv om ikke biler på elektrisk drift er dagligdagse
blant NLFs medlemmer, er det viktig med samarbeidspartnere som er forberedte på fremtiden.
Circle K har også vært en viktig bidragsyter til NLFs medlemmer gjennom pandemien så langt. Åpne
stasjoner med gode og rene dusj- og toalettfasiliteter har vært avgjørende for at sjåfører i NLF-bedrifter har kunnet fortsette å gjøre jobben sin på en så trygg måte som mulig.
Circle K har, siden nedstengingen i mars 2020, vist en utrolig tilpasningsevne, og ikke mist lagt store
ressurser i å holde sine stasjoner åpne. Dette har også resultert i en veldig positiv utvikling på avtalen
i 2020.
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, 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 2021 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.
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Circle K har blant annet
garantert leveranse av diesel
uten innblanding av rester fra
palmeolje.
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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. Det
eksisterer mange tilbud, samtidig som disse er krevende å sammenligne. For NLF er det viktig 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 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.
2020 har vært et utfordrende år med nedgang i investeringer. Dette har også Nordea Finans merket
med en nedgang i nytegnede avtaler, men det er tatt markedsandeler i forhold til bilsalget.
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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 2020 ble det satt ny rekord.
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 dem som vet å benytte dette konseptet på rett måte.
Dekkmann har, i tillegg til etablering av egne forhandlere, utviklet et franchise-konsept som betyr mye
for medlemsbedriftene i de delene av landet hvor Dekkmann til nå har vært dårlig representert. NLF
arbeider aktivt for å sikre et godt nettverk i alle deler av landet.
Det nyeste skuddet på stammen til Dekkmann,
er mobile dekkverksteder. De foretar hele
dekkskiftet der medlemmet måtte ønske det.
Gjennom Dekkmann-avtalen er det også
gode tilbud til ansatte i NLFs
medlemsbedrifter.

Kjetting og lasteutstyr

NLF har siden 1995 hatt avtale med Flom Kjetting AS om rabatterte produkter for medlemmene.
Avtalen sikrer NLFs medlemmer fordelaktige priser på bilkjettinger, løfteutstyr og lastesikring.
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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 Haugesund.
Transportkompetanse har et velutviklet tilbud til transportbedrifter, og det er utviklet eksklusive tilbud
til NLFs medlemmer.

Verktøy og utstyr

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.
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.
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NLF-advokatene

NLF-advokatene har i 2020 bestått av fem
advokater, og ansatte mot slutten av året ny
advokatfullmektig. NLF-advokatene har, gjennom en avtale med advokatfirmaet Vectio,
vært tilknyttet NLF i over 40 år. NLF-advokatene har utvidet kapasiteten ytterligere 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 ordinær 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 i overkant av
600 slike saker siste år.

Vectio-advokatene Synnøve Lovise Torske, Morten A. Pedersen,
Christian Arnkværn, Robert Aksnes og Skjalg Røhne Halvorsen.
Sara Bergfjord Fjellvikås, nyansatt advokatfullmektig, er ikke
avbildet.

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 involverte i på vegne av medlemmene, er:
• Kjøpsrett

• Godsansvar/-forsikring

• Forvaltningsrett

• Kontrakter

• Offentlige anskaffelser

• Entreprise

• 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 vegtrafikk, 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. Advokatene vil i sivile saker søke å finne en minnelig løsning dersom
dette er det beste for medlemmet, og vil ellers prosedere saken gjennom rettssystemet. Advokatene har bred
erfaring med å føre saker for retten.
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.

NLF Årsrapport 2020

63

05 | MEDLEMSSERVICE OG RÅDGIVNING

Medlemsbladet NLF-Magasinet

NLF-Magasinet er ett 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 å gi 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.
NLF-Magasinet har et opplag på 10 000 eksemplarer, og sendes til NLFs medlemsbedrifter
og deres ansatte, samt ulike offentlige etater, samarbeidspartnere, media, vegkroer og bilverksteder.
Tall fra NLFs medlemsundersøkelse viser at bladet
i gjennomsnitt leses av 3,5 personer per blad. Videre
viser 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.

Rekruttering
Rekrutteringskampanjene «Sats på en tung kompetanse» og «Følg drømmen ikke strømmen» i samarbeid med
SOTIN, startet i 2018/2019, og skulle videreføres i 2020. Forholdene har gjort dette arbeidet vanskelig, og har
ført til at planene har blitt endret og aktivitetene gjennomført på andre måter.
Våre fem yrkessjåførambassadører, Magnus, Andrine, Elen, Even, Mikael og Julianne, har alle vært aktive i ulike
sosiale medier med mange følgere, og har stor aktivitet både på Instagram og TikTok.
Yrkes-NM og en planlagt turné måtte avlyses, og ble forsøkt erstattet med deltagelse på digitale messer og
arrangement.

Last Vegas 2020
ble en stor suksess
til tross for koronarestriksjoner.
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Et arrangement som ble gjennomført fysisk, var Last
Vegas 2020. Det ble en stor suksess til tross for koronarestriksjoner. Hele Nebbenes sørgående var fylt opp
med tunge kjøretøy, røykmaskin, gigantisk scenebil, king
size-simulator fra Førde og showtrailer. 170 deltakere
var med.
NLF har et meget godt samarbeid med opplæringskontorene rundt i Norge, og særlig er dette arbeidet gjort
mulig gjennom Sotin.
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Fair Transport
Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram og sertifiseringsordning med målsetting om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp
av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.
Programmet har i dag 38 kriterier som bedriftene må oppfylle og dokumentere for å kunne bli sertifiserte. Det er en ordning som forplikter, og som krever at det gjøres et vesentlig arbeid for å dokumentere
kvalitetsarbeidet i bedriftene.
Transportkjøperne skal etterleve lover og forskrifter som omfattes av
transportkjøpers ansvar, som forskrift om informasjons- og påseplikt og det
generelle medvirkeransvaret. Transportkjøpere vil enklere kunne ivareta sitt
ansvar ved å velge transportører som er Fair Transport-sertifiserte, da disse kan dokumentere at de har systemer
og rutiner blant annet for internkontroll og HMS, avvikshåndtering, kjøretøyteknisk, kjøre-, hvile- og arbeidstidsbestemmelsene, lønns- og arbeidsvilkår, oppfølging av kjørestil og at de har moderne kjøretøy med ny motorteknologi.

For å være en Fair Transport-bedrift, må transportselskapene blant annet ha:
• Trafikksikkerhetspolicy
• Trafikksikkerhetsprogram
• Opplæring i utslippsvennlig kjøreadferd
• Rutiner for aktivt og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
• Miljøpolicy
• Utviklingsplan for miljøarbeidet
• Arbeidsmiljøpolicy
• Fullverdig HMS-system
• Program for bærekraftig bedriftsledelse, herunder arbeidsmiljø og sosialt ansvar

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.
Ved utgangen av 2020 var 190 medlemsbedrifter
Fair Transport-sertifiserte, hvorav 68 av disse var
førstegangssertifiserte i 2019 og ble resertifiserte
i 2020.
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Forbundsstyret vedtok i desember 2020 formålsparagraf for Fair Transport:
Formålet med Fair Transport-sertifiseringen er å vise hvordan NLFs medlemsbedrifter dokumenterer arbeidet
med å utvikle den lovlige delen av godstransport på veg, med spesielt søkelys på å styrke trafikksikkerheten,
senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Medlemsbedriften skal være
registrert og organisert i Norge, med norske løyver og hvor arbeidstakerne er ansatt i den norske virksomheten.
Bedriften skal ha sin hovedvirksomhet i Norge og/eller med utgangspunkt fra Norge. Virksomheter som er etablert i Norge med et formål som åpenbart er å fremme sin internasjonale eiers- eller datterselskaps virksomhet i
Norge kan ikke bli Fair Transport-sertifisert.

Trafikksikkerhet

Klima og miljø

Ansvar

Transportkjøperne skal etterleve
lover og forskrifter som omfattes
av transportkjøpers ansvar, som
forskrift om informasjons- og påseplikt
og det generelle medvirkeransvaret.

68

NLF Årsrapport 2020

05 | MEDLEMSSERVICE OG RÅDGIVNING

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 veg (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 2020 hadde 340 medlemmer/transportsentraler innført KMVsystemet. 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.

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 2020 drev NLF rådgivning for 45 medlemsbedrifter.

Tacho Online
Ett av NLFs aller viktigste mål er å bidra til å profesjonalisere medlemsbedriftene. Det betyr at en må klare å
håndtere alt fra myndighetskrav, sjåføransvar, trafikksikkerhet og sosiale forhold på en god måte, uten at det
forringer kvaliteten på tjenestene en tilbyr. Dette kan for mange være utfordrende, særlig for de mindre bedriftene hvor en gjerne må gjøre alt på egenhånd. Derfor lanserte NLF i 2020 systemet Tacho Online. Et system for
kontroll av kjøre- og hviletid og arbeidstid som vil gjøre hverdagen enklere for mange NLF-medlemmer. Tacho
Online er helt nytt for det norske markedet, og gjøres eksklusivt tilgjengelig for NLF-bedrifter til en pris ingen
andre lignende løsninger kan matche.
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Faggruppene binder
fag og regioner
sammen
Koronapandemien har gjort det vanskelig å
arrangere seminarer for å etablere nye faggrupper
etter den nye modellen.
I løpet av 2020 er det likevel gjort endringer i faggruppene ved at faggruppe
for ADR er skilt ut fra faggruppen for distribusjon og langtransport, for bedre
å kunne fokusere på ADR-relaterte spørsmål. Med samme formål ble spesialtransport skilt ut fra teknisk gruppe, og har nå søkelys på spesialtransport over
65 tonn.
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Faggruppene er gode arenaer
for å utvikle kompetanse, og å
drøfte og løfte problemstillinger.
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Sammensetningen av NLFs ni faggrupper
er slik ved utgangen av 2020:
Faggruppe for distribusjon og langtransport
Leder:

Bjørn Ivar Gunhildgard		

Forbundsstyret

Medlemmer:

Bård Solberg 		

Region 1

Ørjan Bråthen 		

Region 2

John Erik Kjettorp 		

Region 3

Ove Erik Vika 		

Region 4

Nils Anders Larsen 		

Region 5

Oddbjørn Kristensen 		

Region 6

Rune Holmen 		

Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni, med faglig støtte fra
regionsjef Reidar Retterholt (distribusjon).
Det ble avholdt et felles møte i faggruppen med faggruppen for varebil på Teams i september. På møtet ble
EUs vedtatte nye regler for godstransport på veg (mobilitetspakken) gjennomgått. Faggruppen har tidligere også
omfattet temaet farlig gods, men etter møtet i gruppen høsten 2020, er nå ADR skilt ut som en egen faggruppe
(se egen omtale).

Faggruppe for ADR
Leder:

Kjell Haugland		

Forbundsstyret

Medlemmer:

Tor Vidar Frydenlund		

Region 1

Ørjan Bråten		

Region 2

Audun Tandberg		

Region 3

John Erik Kjettorp

Region 3

Terje Grønaasen		

Region 3

Ove Erik Vika		

Region 4

Jarl Kvam		

Region 4

Jo Roger Blengsli		

Region 6

Tor Sverre Isaksen		

Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen har vært rådgiver Jone Klingsheim (ADR) med støtte fra teknisk fagsjef Dag Nordvik (teknisk). Gruppen ble i 2020 skilt ut fra faggruppen distribusjon og langtransport for å spisse arbeidet med
ADR-relaterte spørsmål. Faggruppen har blitt brukt i forbindelse med spørsmål om transport av farlig gods og
farlig avfall. På grunn av covid-19 i 2020 ble det avholdt ett begrenset fysisk møte og to digitale møter.
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Faggruppe for bilberging
Leder:

Alv Ervik		

Forbundsstyret

Medlemmer:

Geir Homlund		

Region 1

Morten Grønvold		

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 teknisk fagsjef Dag Nordvik. Faggruppen har gjennomført et fysisk møte og to digitale møter.
Bilbergergruppen har i 2020 samarbeidet om relaterte spørsmål med eksterne aktører som leverandører, øvrige
bilbergere og Bransjeutvalget for bilbergere (BUB). I 2020 ble det sendt en større avhandling til Statens vegvesen
Vegdirektoratet for avklaringer innen regelverket for bilbergere.

Faggruppe for tømmer
Leder:

Øyvind Lilleby		

Forbundsstyret

Medlemmer:

Egil Haugen 		

Region 1

Bjørn Erik Unneberg		

Region 1

Frank Korntorp		

Region 2

Ivar Mustvedt		

Region 3

Ørnulf Warberg		

Region 3

Dag Magne Grødum		

Region 4

Gøran Kårstad		

Region 5

Gunni Kverndal		

Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm
Tysnes.
Målsettingen for denne faggruppen er å øke oppmerksomheten på tømmertransportens utfordringer, og hvilke
virkemidler som kan iverksettes for å bedre bedriftenes vilkår.
Det ble gjennomført tre digitale møter i 2020. Bransjen fikk store utfordringer med covid-19, og dertil store usikkerheter om utviklingen av markedene. Sagtømmer fikk etter hvert en økning på nær 20 prosent, mens markedet
for massevirke falt dramatisk. Skogeierforbundets og Statens vegvesens 74-tonns prosjekt ble kjørt som en test
på Gravberget i september, og skal følges opp med ny test våren 2021. Igangsettelse er forskjøvet med ett år, til
sommeren 2021.
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Faggruppe for transport av levende dyr
Leder:

Øyvind Lilleby

		

Medlemmer:

Kjell Jon Nyløkken

Region 2

Egil Torgersen		

Region 4

Frank Holene		

Region 5

Kenneth Arntsen

Region 6

		

Forbundsstyret

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik, med faglig støtte fra regionsjef Guttorm
Tysnes.
Målet for 2020 var å gjennomføre et seminar for dyretransport, men dette måtte utsettes på ubestemt tid på
grunn av covid-19. Levende dyr-gruppen har hatt to møter i 2020. Dette for å se på utviklingen i de markedsmessige endringene som Nortura har iverksatt ved etablering av eget transportselskap, Notra AS. Prosessene er
blitt mer tydelige i løpet av 2020, og nye konstellasjoner og samarbeidsformer er etablert.
Saken om utvidet kjøretid for dyretransport i Nordland, Troms og Finnmark ble sendt ESA i mars 2019, og er
ennå ikke avklart.
EU iverksatte i 2020 arbeid med tilpasning av lovverket om dyrevelferd under transport, et arbeid som fortsetter
inn i 2021.

Samarbeidspartnere
• Norsk Industri – Påbyggerforeningen
• Norges Bilbransjeforbund
• Bilimportørenes Landsforbund
• Bransjeutvalget for bilbergere
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Teknisk gruppe
Leder:
Medlemmer:

Kjell Haugland
Ivar Mustvedt

Forbundsstyret
		

Region 3

Jan Petter Abrahamsen

Region 3

Inge Råheim

Region 5

Per Bortheim

Region 5

Arnt-Egil Aune

Region 6

Kay Arne Kristiansen

Region 6

Fagansvarlig i administrasjonen har vært teknisk fagsjef Dag Nordvik og bedriftsrådgiver Kjetil Meaas inntil september 2020.
Teknisk gruppe har gjennomført ett møte og ellers kommunisert via e-post og telefon. Gruppen har fokusert
på å få til økte totalvekter for normalvogntog og åpne flere strekninger for modulvogntog. Dette ble iverksatt
21. desember med at det ble tillatt å kjøre modulvogntog og 24-meters normalvogntog på deler av tømmerbilvegnettet. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021 for åpning av ytterligere flere veger.
Gruppen har gjennomført kontaktmøter med Statens vegvesen Vegdirektoratet for oppfølging av tidligere saker.
Sommeren 2020 ble Vegdirektoratets representanter i de faste kontaktmøtene erstattet med nye, hvor leder
for denne innstilte alt arbeid i gruppen, da de fremover arbeider kun på oppdrag av Samferdselsdepartementet.
Dette resulterte i møte med statsråd Knut Arild Hareide i oktober og statssekretær Ingelin Noresjø i desember
for presentasjon av de øvrige innspillene om økte vekter og dimensjoner fra næringslivet.

Faggruppe spesialtransport 65 tonn +
Leder:

Kjell Haugland

Medlemmer:

Thomas Aarnæs

Forbundsstyret
		

Region 1

Iver Grini 		

Region 2

Kai Werdal

Region 4

Odd-Are Skogstad

Region 6

Faggruppen ble i 2020 skilt ut fra teknisk faggruppe for å fokusere på denne nisjens utfordringer. Gruppen har
arbeidet for å forenkle regelverket, samt å tydeliggjøre ulike tolkninger og forståelser.
Gruppen har, i kommunikasjon med Statens vegvesen Vegdirektoratet, fått tilbakemeldinger som skal følges opp
videre i 2021. Kompleksiteten innen fagområdet er stort og involverer mange avdelinger i Statens vegvesen
Vegdirektoratet, noe som har gjort at arbeidet er gått sent og fortsetter inn i 2021. Covid-19 har her medført
kun digital kommunikasjon. Faggruppen skal ta inn ytterligere to medlemmer i 2021.
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Andre saker
Arbeidet involverer for de aller fleste faggruppene en dialog med Statens vegvesen Vegdirektoratet. Direktoratet
ble 1. januar 2020 omfattende omorganisert, og mange nye kontakter måtte etableres. Omorganiseringen pågikk
igjennom 2020 og er ved årsslutt ennå ikke avsluttet. Dette har skapt forsinkelser og lange saksbehandlingstider
på saker som faggruppene har spilt inn. Videre ble vi i 2020 meddelt at mange av våre saker måtte kanaliseres
gjennom Samferdselsdepartementet, da Vegdirektoratet arbeider på oppdrag av dem.
Faggruppen arbeider videre med å oppnå 28 tonn på treakslet bil, 27 tonn for semitrailere med singelhjul og
valgfri styring, samt å endre minsteavstand for fireakslede semitrailere slik at de lovlig kan kjøre 50 tonn med
akslene nede. Videre arbeides det for å få øket totalvekt fra 50 til 54 tonn for seksakslede vogntog som med
forlengelse kan kjøres på det nye modulvogntog-vegnettet. Saken om påhengstrucken er ved årsslutt tilnærmet
klar, det ventes en forskriftsendring på dette i 1. kvartal 2021.
NLF fortsatte samarbeidsmøtene med nye representanter i Vegdirektoratet, med næringslivsorganisasjonene
MEF, BNL, Landbrukssamvirket, Skogeierforbundet og NHO Logistikk og Transport.

Faggruppe for vinterdrift
Leder:

Sverre-Jan Rønneberg		

Forbundsstyret

Medlemmer:

Arild Olsbakk		

Region 2

Roar Osen		

Region 4

Tore Sigmundsen		

Region 4

Norman Hole		

Region 5

Arne Skulstad		

Region 5

Alf Erik Eliassen		

Region 7

Fagansvarlig i administrasjonen er seniorrådgiver Thorleif Foss.
Faggruppe for vinterdrift ble etablert i september 2019, til erstatning for tidligere faggruppe for anlegg, veg og
brøyting.
Hensikten med faggruppen er å bidra til NLFs strategiske mål om like konkurransevilkår, trafikksikre og effektive veger, profesjonelle medlemsbedrifter og bærekraftig transport. Initiativet til aktuelle saker skal komme fra
medlemmene, og faggruppen skal behandle saker av spesiell interesse og betydning for vinterdrift. Eventuelle
tekniske spørsmål avklares med teknisk faggruppe. Saker til behandling i faggruppen skal være av mer generell
og prinsipiell karakter, og som er relevant eller av interesse for flere medlemmer. Faggruppen skal være ressurs i
offentlige høringer og innspill knyttet til vinterdrift. Faggruppens medlemmer kan delta som NLFs representant i
grupper, komiteer mv. som NLF deltar i, for eksempel i samarbeid med Statens vegvesen eller andre vegholdere,
og kan etter avtale delta på relevante seminarer osv. innenfor vinterdrift.
Deltakelsen i faggruppen er basert på frivillighet, og medlemmer som har innspill til saker som faggruppen bør se
på, er oppfordret til å ta kontakt med ett av faggruppens medlemmer, eller sin regionsjef.
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Statens vegvesen arrangerte i februar 2020 bransjedag drift og vedlikehold av riksveger. Tema for dagen var drift
og vedlikehold for både vinter og sommer. NLF var invitert til å gi innspill til Statens vegvesen knyttet til arbeidet
som ble gjort med å utvikle en ny kontraktstrategi. Statens vegvesen ba om innspill på en rekke forhold, som
risikofordeling, entrepriseform, anskaffelsesprosedyrer, tildelingskriterier, miljøkrav, beredskap, kontraktstørrelse
og -varighet, trafikksikkerhet, framkommelighet og oppgaver og kvalitet. Faggruppen deltok i utarbeidelsen av
grunnlaget for presentasjonen som ble holdt, og deltok også på bransjedagen. Bransjedagen ble fulgt opp av et
«en-til-en-møte» mellom Statens vegvesen og NLF i april, hvor det ble anledning til å gå gjennom og utdype de
samme temaene som ble tatt opp på bransjedagen.
Høsten 2020 behandlet forbundsstyret et posisjonsnotat om NLFs holdninger og meninger om vinterdriften,
og dette ligger nå til grunn for NLFs arbeid med dette kompliserte temaet. Utfordringen og styrken til NLF er
at medlemmene både er vegbrukere – det vil si de er avhengige av god, forutsigbar og trafikksikker framkommelighet, og de er utøvende entreprenør og kontraktspart primært med en hovedentreprenør. Derfor kjenner
medlemmene forholdene på vintervegene godt, og mange har også svært gode forutsetninger for å ha gode og
relevante meninger om hvordan vinterdriften kan bli enda bedre, med bakgrunn i hvordan anbudene og kontraktene påvirker vinterdriften.

Spørreundersøkelse om vinterdrift
Den årlige spørreundersøkelsen, i regi av faggruppen, som undersøker opplevd vinterdrift, ble gjennomført i mai.
Undersøkelsen ble sendt til 2537 medlemsbedrifter, og det kom 662 svar (26 prosent). Medlemsbedrifter som
driver med vinterdrift, ble bedt om å ikke svare.
Undersøkelsen viser at medlemmene er sånn passe fornøyde med den ordinære vinterdriften. 2020-resultatene
er noe dårligere enn tidligere år med hensyn til om vegene under normale vinterforhold blir brøytet godt nok og
raskt nok, og om strøing/salting er tilfredsstillende. Disse forholdene får en score på mellom 3,2 og 3,5, 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 viser at vinterdriften generelt får lav score,
og lavest når det er som viktigst. Det ser heller ikke ut til å bedre seg over tid, snarere tvert imot. Undersøkelsen
viser at medlemmene er mest fornøyde med at skiltene er godt synlige (3,9) og at de som brøyter har gjort en
god innsats (3,7).

Bransjenettverk
2020-resultatene er noe
dårligere enn tidligere år
med hensyn til om vegene
under normale vinterforhold blir brøytet
godt nok og raskt nok, og om strøing/
salting er tilfredsstillende.
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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
aktørene innenfor vinterdriften, slik at det
gir økt kompetanse og faglig utvikling. Bransjenettverket behandler en rekke spørsmål
knyttet til vinterdriften, som omfatter alt fra
opplæring, ulike prosjekter, drifts- og erfaringsutveksling, HMS og kontrakter. Roar
Osen fra region 4 er NLFs representant i
bransjenettverk for vinterdrift, og har deltatt
i ett møte i 2020.
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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 dem som
skal drive med vinterdrift. Det har heller ikke vært avholdt møter i prosjektet i 2020, men dersom det kommer
opp behov for å arbeide med disse spørsmålene igjen, vil NLF bli kontaktet.

Faggruppe for varebil
Leder:

Hilde Natedal

Forbundsstyret

Medlemmer:

Kurt Moe

Region 2

John Erik Kjettorp

Region 3

Paal Johannesen

Region 5

Fagansvarlig i administrasjonen har vært viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni.
Etter at faggruppen i 2019 drøftet behovet for regulering av varebilmarkedet, og hvilken betydning forslagene
i EUs mobilitetspakke vil få for en slik regulering, hadde gruppen et fellesmøte på Teams med faggruppen for
distribusjon og langtransport i september, da vedtakene var publisert i EU. I møtet ble også varebilrapporten,
utarbeidet etter ønske fra treparts bransjeprogram for transport, gjennomgått og drøftet. Det er enighet om at
det bør arbeides for at løyveordningen som nå kommer for internasjonal transport med varebil, også bør innføres
nasjonalt.
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En ressurs
for bedriftseiere
NLF er den største arbeidsgiverorganisasjonen
innen lastebilnæringen målt etter antall medlemmer.
Ved årsskiftet hadde NLF Arbeidsgiver 81 medlemmer. Disse representerer bedrifter med rundt 4000
ansatte, hvorav organisasjonsgraden er på cirka
27 prosent.
NLF Arbeidsgiver er en ressurs for bedriftseiere og -ledere når de får et krav
om tariffavtale. NLF Arbeidsgiver hjelper bedriftsledere gjennom «tariffavtalens liv» – fra krav om oppretting av avtale til forståelse av avtalen, samt
i tilfeller hvor tvister oppstår. Mange bedrifter ønsker å inngå bedriftsspesifikke avtaler eller særavtaler for å ivareta særegne lønns- og arbeidsforhold i
bedriften. Vi kan være behjelpelige både med inngåelse av slike særavtaler og
ved eventuelle tvister tilknyttet disse. Flere bedrifter har arbeidstakere som er
fagorganiserte. Dersom det er nok fagorganiserte i din bedrift, krever arbeidstakernes fagforening tariffavtale med din bedrift.

Medlemmer av NLF Arbeidsgiver
har rett og plikt til å inngå tariffavtaler
etter Hovedavtalen.
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Hva betyr dette så for din bedrift, at du har en tariffavtale?
• Regler for vårt arbeidsliv finnes blant annet i arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, folketrygdloven og
mange andre lover. Dette er minstebestemmelser som, med noen unntak, gjelder alle ansatte arbeidstakere i Norge. Det er ikke anledning til å avtale dårligere betingelser enn minstebestemmelsene i
lovverket. Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge.
• En tariffavtale gjelder for arbeidstakere som har valgt å organisere seg og krever en tariffavtale på
sin arbeidsplass. Tariffavtalen gir flere goder/rettigheter og plikter enn lovverket. Det er heller ikke
adgang til å avtale dårligere vilkår enn tariffavtalens minstebestemmelser i en tariffbedrift.
• T
 ariffavtalen blir inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og et fagforbund – uten at myndighetene
er involvert. NLF er en arbeidsgiverorganisasjon, i tillegg til å være en interesseorganisasjon. Ifølge
NLFs vedtekter har NLF en rett og en plikt til å inngå tariffavtaler på vegne av medlemsbedriftene. Det
betyr at når du, som NLF-medlem, inngår en tariffavtale med en fagforening, er NLF og fagforeningen
parter i avtalen.
• A
 rbeidstakerpartene i bransjen er Fellesforbundet (FF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF). NLF har tariffavtale med både FF og YTF. Tariffavtalene er likelydende, men har forskjellige navn. Avtalen mellom
NLF og FF heter Godsavtalen. Avtalen mellom NLF og YTF heter Overenskomst for godstransport. For
enkelthets skyld omtaler vi avtalene som Godsoverenskomsten.
• NLF Arbeidsgiver har sitt eget tariffutvalg med medlemsbedrifter fra alle landsdeler. Tariffutvalget
sørger for at medlemmenes interesser blir ivaretatt. Det er tariffutvalget som forhandler tariffavtalene
og sørger for moderate lønnsoppgjør.
• Som medlem av NLF Arbeidsgiver får du delta gratis på den årlige tariffkonferansen, og har tilgang til
gratis tariffrettslig eksperthjelp året rundt.
• For travle bedriftsledere er det ofte en utfordring å være à jour med alle de lover og regler en som
arbeidsgiver er forpliktet til å følge opp. Her bistår vi deg, som leder, med å holde deg à jour, både ved
å svare på direkte henvendelser, via fagrettede kurs og konferanser.
• NLF Arbeidsgiver setter fra tid til annen opp spesialtilpassede kurs og opplæringstiltak innen arbeidsog tariffrettspørsmål. Her kan du som medlem av NLF Arbeidsgiver delta gratis eller til sterkt
rabatterte priser.
• NLF Arbeidsgiver har også vårt eget nyhetsbrev Tariffinfo, som går eksklusivt til medlemmer av
NLF Arbeidsgiver – gir vi deg spesialinformasjon og aktuelle oppdateringer om tariff- og arbeidslivsspørsmål.

Noen trekk ved NLFs tariffbedrifter
Av NLFs medlemsbedrifter sogner i dag 81 til Godsavtalen/Overenskomst for godstransport. Dette tallet har
vært relativt stabilt de siste årene (har svingt mellom 78 og 83 bedrifter).
Basert på tall vi fikk fra Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet under årets tariffoppgjør hadde de to organisasjonene til sammen 1067 fagorganiserte sjåfører hos NLF-bedriftene. I de respektive bedriftene registrerte vi
totalt 3953 sjåfører.
Legger vi disse tallene til grunn, gir det en gjennomsnittlig organisasjonsgrad på cirka 27 prosent. Bak dette gjennomsnittet skjuler det seg imidlertid store forskjeller.

82

NLF Årsrapport 2020

07 | NLF ARBEIDSGIVER

Den gjennomsnittlige tariffbedriften hos oss har 49 sjåfører. I norsk lastebilverden er det en ganske stor bedrift.
Ser vi på de «små» bedriftene, var det 12 med ti eller færre ansatte med tariffavtale. Om vi tar for oss gruppen
fem eller færre ansatte, var det kun én.
Ifølge våre tall, har:
• 30 av de 81 av våre tariffbedrifter fire eller færre fagorganiserte
• 20 av de 81 av våre tariffbedrifter kun én eller to fagorganiserte
Ved å sjekke med Statistisk sentralbyrå finner en raskt ut at lastebilnæringen er preget av mange små aktører – og
mange enbilseiere. For NLFs medlemsmasse totalt har vi ikke tall for antall ansatte i vårt medlemsregister. Antallet
lastebiler per medlem er det kriteriet som alternativt framstår som mest nærliggende å benytte. Av våre 2663
bedriftsmedlemmer har således:
• 1915 medlemmer én til fem lastebiler
• 2182 medlemmer inntil ni lastebiler
Et røft estimat om sysselsetting, er at NLFs gjennomsnittlige medlemsbedrift har cirka åtte sjåfører. Gitt mønsteret i vår medlemsmasse – sammenholdt med hvilke av våre bedrifter som har tariffavtaler i dag, kan en stille opp
den hypotesen om at Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet har et teoretisk maksimalt medlemspotensial for
knapt en tredel av våre medlemmer. Med dette forstås at potensiale for tarifftilhørighet overveiende er å finne
blant bedrifter med ti eller flere ansatte.

Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble avholdt digitalt 2. september 2020. Det var 22 registrerte deltakere.
Følgende ble valgt til tariffutvalget:

Bedrift

Representant

Valgperiode

Skevigs LBT AS

Sverre M. Birkeland

2020–2022

Torstein Øvsthus & Sønner AS

Harald Øvsthus

2020–2022

Hans Ivar Slåttøy Transport AS

Kristian Warholm

2020–2022

Elvrum Sættem AS

Karl Ivar Nilsen

2020–2022

A/S Sula Rutelag

Bertil Breivik

2020–2022 *

* Valgt ekstra inn i tariffutvalget i 2020 pga. behov for supplering av utvalget
Følgende representanter i tariffutvalget var ikke på valg i 2020:

Bedrift

Representant

Valgperiode

PostNord AS

Einar Løndal

2019–2021

Haukebøe Transport AS

Elling Haukebøe

2019–2021

Hoyer Norway AS

Ingjerd Budweg

2019–2021*

*Odd Jacobsen sluttet i Hoyer og Ingjerd Budweg trådte inn i vervet

NLF Årsrapport 2020

83

07 | NLF ARBEIDSGIVER

Følgende ble valgt til leder og nestleder av tariffutvalget:
Leder Einar Løndal
Nestleder Harald Øvsthus
Innstilling til valgkomité for perioden 2020-2021:

Bedrift

Representant

Hagen Transport AS

Kai Flemming Hagen (tar gjenvalg)

Bendiks Birkeland Transport og Cementstøperi AS

Robert Birkeland (tar gjenvalg)

Rennesøy Trafikk AS

Egil Torgersen (ny)

Alle valg var enstemmige.
På årsmøtet ble det enstemmig vedtatt å gi arbeidsutvalget i tariffutvalget fullmakt til, på vegne av NLF, å forhandle om og inngå ny tariffavtale på vegne av medlemsbedriftene.

Medlemmer og tarifftilknytning

Ved årsskiftet var 81 bedrifter medlem av NLF Arbeidsgiver (såkalte tariffbedrifter), mot 78 foregående år. Det
altoverveiende antallet medlemmer er tilsluttet Godsoverenskomsten.
Den senere tid har det vært økende forespørsel om at NLF også tilslutter seg andre overenskomster.
Tariffutvalget fattet på sitt møte 16. januar 2020 følgende vedtak:

«Godsoverenskomsten er den tariffavtalen NLF må holde seg til som tariffpart. Det er ikke ønske om å inngå
flere tariffavtaler for sjåfører. NLF kan likevel gå med på å inngå hengeavtaler på områder som omfatter klart
andre yrkesgrupper enn sjåfører og hvor det således ikke foreligger noe tariffmessig konkurranseforhold.»

Ved årsskiftet var det også enkeltmedlemmer tilknyttet:
• Grossistoverenskomsten
• Handel og Kontor
• Tekniske ledere

Tariffoppgjøret 2020

Vanligvis er tariffoppgjørene i mars/april, men i 2020 var det forhandlinger i september og mekling i oktober.
Enighetsprotokollen ble undertegnet natt til 28. oktober 2020, og resultatene finner du under.
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Sjåfører på distribusjon/nærtransport
Nye minstelønnssatser for sjåfører på distribusjon/nærtransport fra 1. april 2020:

Ansiennitet

Minstelønn per måned

Timelønn

0–3 år

kr 29 005,85

kr 177,95

3–6 år

kr 29 331,85

kr 179,95

6 + år

kr 29 657,85

kr 181,95

Ekstra justering av minstelønnssatsene for sjåfører på distribusjon/nærtransport for de sjåfører som har minstelønn fra 1. oktober 2020:

Ansiennitet

Minstelønn per måned

Timelønn

0–3 år

kr 29 706,75

kr 182,25

3–6 år

kr 30 032,75

kr 184,25

6+ år

kr 30 358,75

kr 186,25

Langtransportører
For langtransportører gjelder følgende:
• Endringer i produktiv tid/arbeidstid.
• Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020.
• Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr 1,50 per time fra 1. april 2020.
• Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr 111,11 per time med virkning fra 1. april 2020.
•S
 ats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr 115,41 per time med virkning fra 1. oktober 2020.
• Satsene etter 1. oktober 2020 inkluderer det generelle tillegget og godsbransjetillegget.
• Fra og med 1. april 2020 lønnes passiv tid med 43 prosent av satsen for produktiv tid/arbeidstid.
• Partene er enige om at det gjøres ingen omregning i mellomoppgjøret 2021.
• Matpengesatsen økes fra kr 86,50 til kr 90 fra 1. april 2020.

Verksteds- og renholdsarbeidere
•M
 instelønnssatsene for verkstedarbeidere, hjelpearbeidere, vaskere og renholdspersonell som ufører innvendig renhold (slik de var per 01.04.19) heves totalt med kr 6,30 per time med virkning fra 1. oktober 2020.
Det generelle tillegget og godsbransjetillegget er inkludert i kr 6,30.

To nye arbeidsutvalg
Partene var ellers enige om å sette ned to arbeidsutvalg:
• Et langtransportutvalg
• Et kompetanseutvalg
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Langtransportutvalget
Langtransportutvalgets mandat er:
«Partene er enige om å nedsette et utvalg som har som oppgave å se på avlønning av langtransportsjåfører.
Utvalget skal bl.a. se på hvordan lønnsutviklingen skal harmonere mellom nærtransport og langtransport.»
Utvalget settes sammen av to representanter fra hver av partene, NHO LT, NLF, Fellesforbundet og YTF. Det legges til grunn at arbeidet gjennomføres i elektroniske møter, og at det avsluttes senest innen 1. desember 2021.
Langtransportutvalgets medlemmer er:

Navn

Tilhørighet

Ingjerd Budweg

NLF

Kristian Warholm

NLF

Heidi Rådahl

NHO LT

Atle Sølberg

NHO LT

Asgeir Ripe

FF

Ole Einar Adamsrød

FF

Jan Arne Laberget Y

TF

Petter Sommervold

YTF

Kompetanseutvalget
Kompetanseutvalgets mandat er:
«Kartlegge bransjens spesifikke kompetansebehov, herunder spesielt innholdet i fagbrevutdanningen, og
utvikle læreplanen i samsvar med bransjens kompetansebehov.»
Utvalget settes sammen av to representanter fra hver av partene NHO Logistikk og Transport, NLF, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Det legges til grunn at arbeidet gjennomføres i elektroniske møter og at det
avsluttes senest innen 1. oktober 2021.
Kompetanseutvalgets medlemmer er:

Navn

Tilhørighet

Harald Øvsthus
Jone Klingsheim

NLF
NLF

Nils Huus

NHO LT

Bjørn Tore Aarsvold

NHO LT

Erik Øvreseth

FF

Ole Einar Adamsrød

FF

Jan Arne Laberget

YTF

Petter Sommervold

YTF
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Medlemstilbud og bistand til enkeltmedlemmer

Det har dessverre ikke vært noe særlig kurs- og konferansetilbud fra NLF Arbeidsgiver i 2020. Den planlagte
tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2020 ble avlyst. Planene om temaorienterte arbeidsgiverkurs ble også kansellert. Det ble sendt ut 11 numre av Tariffinfo til medlemmene i 2020 med spesialinformasjon om tariff- og arbeidsgiverspørsmål, herunder tariffoppgjøret.
I alt 49 medlemsbedrifter ba om og fikk juridisk bistand i 2020 knyttet til tariffkrav og -spørsmål. I gjennomsnitt
fikk hver av bedriftene 4,4 timers rådgiving. De vanligste årsakene til at tariffbedriftene søker bistand er:
• Inngåelse av tariffavtale
• Utarbeiding av særavtaler
• Løsning av tvister
• Oppdateringer på regelverk, herunder tariffavtalen
Tariffoppgjøret 2020 med forberedelser, gjennomføring og evaluering har vært den dominerende arbeidsaktiviteten.
Olav G. Hermansen gikk av med pensjon ved årsskiftet. Hans etterfølger, Målfrid Irene Krane, startet 1. oktober
2020 som fagsjef juss- og arbeidsgiverspørsmål.

Hos riksmekleren etter at NLF, NHO LT, FF og YTF har kommet til enighet om nye tariffavtaler. Fra venstre: Einar
Løndal (leder av tariffutvalget i NLF), Bjørn Tore Aarsvold (NHO LT), Geir A. Mo (NLF), Harald Øvsthus (nestleder av
tariffutvalget i NLF), Odd Jacobsen (NLF), Nils Huus (NHO LT), Are Kjensli (NHO LT), Atle Sølberg (NHO LT), Målfrid
Irene Krane (NLF) og Thor Christian Hansteen (NHO LT). Foran Anne Cathrine Frøstrup (mekler).
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Mange aktiviteter er satt på vent
i trafikksikkerhetsarbeidet, men
kollegahjelpen er der når
den trengs.
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Tar det vanskelige
ansvaret
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.

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 25 år, men det er en utfordring at mange fortsatt ikke kjenner til ordningen. Det var derfor planer om en del aktiviteter, men
som dessverre ble utsatt på grunn av pandemien. Kollegahjelpen har en fast
side i NLF-Magasinet og på lastebil.no hvor det står om tilbudet. På lastebil.no
ligger oversikt og kontaktinformasjon til alle kollegahjelpere. Det burde være
en selvfølge at kollegahjelpen blir koblet inn etter alvorlige tungbilulykker, men
vi har erfart at brev til politi, ambulanse og fylkeskommunene ikke er nok.
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Bare et fåtall varsles gjennom helsetelefonens alarmsentral. Kollegahjelpens telefonnummer 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.
Kollegahjelperne har i 2020 bidratt ved 31 ulykker. Ni av ulykkene var dødsulykker. I to av ulykkene var det
frontkollisjoner mellom tungbiler, der begge sjåførene omkom. Kollegahjelpen stiller ofte 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
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 sjåførene involverte i slike ulykker 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.
På grunn av pandemien, måtte Kollegahjelp-seminaret i 2020 utsettes. På seminaret skulle det også vært en
markering av 25-årsjubileet.

Venner på veien
Venner på veien er NLFs trafikksikkerhetskampanje rettet mot barn i barneskolen. Hovedtanken med Venner på
veien er å besøke skoler med store lastebiler og gjennomføre trafikksikkerhetsopplegg. Koronapandemien førte
dessverre til at det har vært vanskelig å gjennomføre opplegget. I 2020 ble det gjennomført 12 skolebesøk med
cirka 800 skoleelever.
Kampanjen ble startet i 2015 og har vært en stor suksess. Totalt har nesten 12 000 barn gjennomført Venner
på veien-opplæring.
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.
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Venner på veien er NLFs trafikksikkerhetskampanje mot barn i
barneskolen. I 2020 gjorde
koronapandemien det vanskelig å gjennomføre opplegget, og det ble kun gjennomført 12 skolebesøk med cirka 800 elever.
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09
Administrasjonen

Et virkelig
annerledes år
For NLFs administrasjon ble 2020 et arbeidsår helt
uten sidestykke. Året startet ganske likt mange andre år. Arbeidsåret ble etter hvert uforutsigbart, og
krevde stor innsats for å oppfylle samfunnsoppdraget
våre medlemsbedrifter har vedtatt: å styrke konkurransekraften til norske transportører.
Transportkonferansen 2020 ble gjennomført som planlagt, og detaljert planlegging av vårens representantskapsmøte og sommerens landsmøte startet
opp. Usikkerheten begynte imidlertid å bre seg når meldinger om koronaviruset kom inn fra andre land i løpet av årets to første måneder. Da pandemien ble erklært i begynnelsen av mars, ble det klart at vi sto foran et år som kom
til å kreve betydelig fleksibilitet og omstillingsevne.
Fra medio mars var forbundets ledelse og administrasjon i realiteten omgjort
til en kriseorganisasjon. Det var umulig å forutse hva neste dag ville bringe.
Dette var ikke spesielt for NLF, men medførte at planer og prioriteringer rask
måtte endres, og stadig måtte gjennomgås på nytt for å sikre medlemmenes
interesse.
At godstransport på veg er en samfunnskritisk funksjon ble raskt tydeliggjort,
og det har knapt vært nødvendig å minne om at uten lastebilen, stopper Norge. Tett dialog med embetsverk og politiske myndigheter – både gjennom
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NLF jobber bredt – næringspolitisk,
kommunikasjons- og forretningsmessig, for å oppfylle samfunnsoppdraget: å styrke konkurransekraften
til norske transportører
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arbeidsuka og helger med knappe frister – for å gi innspill og fremme næringens behov, ble mer regelen enn
unntaket. Gode relasjoner, bygget opp gjennom mange år, viste seg verdifulle for alle nivåer i organisasjonen.
Parallelt med pandemihåndteringen har mobilitetspakken, Fair Transport, vinterdrift, vekter og dimensjoner, fisketransporter og mange andre, store og små, saker vært i fokus. En rask omstilling til bruk av nye digitale løsninger
har gjort at sakene har vært fulgt opp minst like tett som tidligere, selv om arbeidet det meste av året har foregått
fra medarbeidernes hjemmekontorer.
I alt arbeidet med sakene NLF er involvert i, har landsmøtets vedtatte strategi – med mål om like konkurransevilkår, trafikksikre og effektive veger, bærekraftig transport, profesjonelle medlemsbedrifter og ledende medlemsavtaler – vært en viktig rettesnor for arbeidet.

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:
• Inge Børli ble pensjonist 4. januar. Han ble ansatt 1. desember 1988 som konsulent/lastebilsakkyndig.
Ansatt i over 31 år.
• Rita Hovde Olsen ble pensjonist 31. juli. Hun ble ansatt 25. november 2002 som markedskonsulent. Ansatt
i nærmere 18 år.
• Jone Klingsheim er ansatt som bedriftsrådgiver fra 1. mars.
• Helen Karlsen er ansatt som kommunikasjonssjef fra 23. mars.
• Målfrid Irene Krane er ansatt som fagsjef innen juss og arbeidsgiverspørsmål fra 1. oktober.

Ved utgangen av 2020 besto administrasjonen sentralt av:
• avdeling for marked og informasjon med ni stillinger, med ansvar for marked, NLF-Magasinet, web og medlemsregister, regioner og ekstern og intern informasjon.
• avdeling for politikk og stab med åtte stillinger, med ansvar for økonomi, administrasjon, NLF Arbeidsgiver,
politikk nasjonalt og internasjonalt, prosjekter og teknisk, samt oppgaver knyttet til de tillitsvalgte organene.
• rådgiver for ledergruppen og kommunikasjonssjef, hvor begge rapporterer til administrerende direktør.
• administrerende direktør, 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.

Regionapparatet

NLF har stedlige representanter spredt over hele Norge. Totalt ni stillinger er fordelt på sju regioner. Status for
regionene følger på de neste sidene.
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At godstransport på veg er en
samfunnskritisk funksjon ble raskt
tydeliggjort, og det har knapt vært
nødvendig å minne om at uten lastebilen,
stopper Norge.
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Region 1 – Østfold, Oslo og Akershus
Også for NLF region 1 har det vært et meget spesielt år. Så vel medlemsbedrifter som administrasjon omstilte
seg raskt til den nye hverdagen som covid-19 førte med seg. Vårt jevne arbeid mot offentlige myndigheter og
samarbeidspartnere ble brått byttet ut med å sikre kortsiktige løsninger for vår næring, både lokalt og regionalt.
Det er når det uventede rammer næringen at medlemmene virkelig setter pris på at NLFs medarbeidere er kunnskapsrike, ressurssterke og til stede for dem.

Næringspolitisk arbeid
• Sikre at næringens arbeidsvilkår står aller øverst på regionens arbeidsliste.
• Bedriftsbesøk foretatt sammen med stortingsrepresentanter for å gi de folkevalgte førstehånds kjennskap til
næringens utfordringer.
• Region 1 deltar aktivt i ulike referansegrupper som utreder fremtidens transportsystem, spesielt i Oslo. Vi
legger vekt på at myndighetskrav, spesielt for miljø og klima, må henge sammen med tilgjengelige teknologiske
løsninger. Nye, grønne løsninger må også være bedriftsøkonomisk bærekraftig.
• Region 1 har engasjert seg sterkt i konsekvensutredningen (KVU) om fremtidig godsterminalstruktur rundt
Oslo, og leverte et omfattende høringssvar til Statens vegvesen høsten 2020.
• Etter invitasjon fra NHO, deltok regionen på statsrådens besøk i Fredrikstad.

Andre saker
• Færre skolebesøk har blitt gjennomført enn planlagt og ønsket, men regionsjefen var vert for statsråd Knut
Arild Hareide da han besøkte Gjerdrum skole med Venner på veien.
• Region 1 er representert i LUKS, Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter, ved regionsjef J. Kristian
Bjerke. Det har vært avholdt to møter i 2020. Blant de viktigste sakene LUKS har behandlet i vårt fylke, er
tilgjengeligheten i fylkets bysentra. Planlegging og tilrettelegging av laste- og lossearealer har også stått høyt
på dagsorden.
• En stadig viktigere del av NLFs arbeid handler om å informere og å påvirke politiske myndigheter og folkevalgte. Regionsjef, og også fylkesleder og nestleder, har jevnlig kontakt med Oslos, «Akershus’» og «Østfolds» stortings-, fylkes- og lokalpolitikere. Flere møter med ulike stortingsrepresentanter fra regionen er gjennomført.
• Regionsjef har vært representert på en rekke fagpolitiske møter og konferanser, blant annet i regi av NHO,
Østlandssamarbeidet, TØI, Zero, Bellona med flere. Regionsjefen har også løpende og godt samarbeid med
regiondirektør Nina Solli i NHO, i de sakene dette er naturlig.
• Region 1 har hatt særskilt søkelys på utfordringene i Oslofjordtunnelen. Trafikkbegrensningene som er innført på grunn av flere tunnelbranner, gir flere driftsutfordringer for våre medlemmer. Statens vegvesen har
gjennomført oppgraderinger i tunnelen, blant annet med skifte av vifter. Planen var å gjenåpne tunnelen for
vanlig drift i første halvår 2020. Dette er ikke skjedd. NLF Oslo & Akershus har tett og løpende kontakt med
avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. Utfordringen har gjennom 2020 vært å få brannvesenet til
å godkjenne tunnelen for ordinær trafikk. NLF Østfold følger saken tett, og er praktisk engasjert, blant annet i
brannøvelser mv. Det forventes åpning første kvartal 2021, mye takket være påtrykk fra NLF Østfold/Viken.
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• Region 1 har inngått et samarbeid med NAV om utvelgelse og utdannelse av tungbilsjåfører. Vi har gjennomført ett uttaksmøte i Østfold (NAV Viken Øst/Sarpsborg) og ett møte i Oslo. Utdanningsopplegget er dessverre
blitt amputert som følge av covid-19-restriksjoner. Våre sjåfører har ikke ønsket å ta fremmede inn i bilen i
utplasseringstiden, og dette har naturlig nok skapt problemer for NLFs deltagelse i prosjektet. Dem som rakk
å ha med kandidater i bilen, melder om gode og positive opplevelser.
• Fylkesleder i «Oslo & Akershus» og regionsjef besøkte tre medlemsbedrifter før covid-19 satte en stopper for
videre besøk.

Aktiv pådriver i samferdselsspørsmål
Vikenrådet er et samarbeids- og samordningsorgan mellom NLF Buskerud,
NLF Østfold og NLF Oslo & Akershus. Disse tre foreningene befinner seg
innenfor dagens Oslo og Viken fylker.
– Neste landsmøte i NLF er invitert til å ta stilling til om de tre foreningene skal organiseres som en
ny fylkesorganisasjon: NLF Oslo og Viken. I mellomtiden er Vikenrådet etablert for å håndtere løpende
saker fra Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, NAV og andre som allerede har innrettet seg etter
Stortingets vedtak, forteller regionsjef J. Kristian Bjerke.
Vikenrådet har hatt tre møter i 2020. Per Madsen (Buskerud) ble valgt til leder i juni 2020, men etter
hans triste bortgang høsten 2020, rykket nestleder Erik Graarud (Østfold) opp som leder. Per Einar Sand
(Buskerud) ble valgt til ny nestleder. For øvrig består styret av Sissel Heen (Oslo & Akershus), Nicolai Jakhelln (Oslo & Akershus), Per Esben Kristiansen (Østfold) og Morten Utengen (Buskerud). Regionsjefene
Roy Wetterstad (Buskerud, Telemark, Vestfold) og J. Kristian Bjerke (Østfold, Oslo & Akershus) møter
uten stemmerett, og J. Kristian Bjerke fungerer
som sekretær for rådet. Forbundsstyremedlemmene fra region 1 og 3 møter etter særskilt innkalling.
Vikenrådet har gjennomført møte
med fylkesråd for samferdsel i Viken,
Olav Skinnes (Sp), samt to møter
med vegadministrasjonen i
Viken fylkeskommune.
Nicolai Jakhelln (t.v.) er fylkesleder i Oslo & Akershus, mens Erik
Graarud (t.h.) er fylkesleder i Østfold.
Sistnevnte er også leder i Vikenrådet,
mens Jakhelln er styremedlem.
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Region 2 – Innlandet
Medlemmene i NLF region 2 rapporterer om brukbar aktivitet under pandemien. Noen har hatt litt mindre å gjøre
enn i normalår, andre mer. Totalt sett har NLF-medlemmene i Innlandet klart seg bra, med få smittede ansatte.
Dette er et resultat av gode smitteverntiltak. Stadige endringer av regler har vært en utfordring. NLFs stab, nyhetsbrev og lastebil.no har vært verdifull støtte for lastebileierne i en svært krevende periode.
Noen utvalgte hendelser gjennom året:
• Regionårsmøtet ble arrangert på Beitostølen den siste helga før korona stengte samfunnet. Faglige temaer:
Vintervedlikehold, miljøvennlig transport og Fair Transport. 140 personer deltok denne helga.
• Arild Olsbakk ble gjenvalgt som regionleder og Odd Haakenstad som nestleder.
• Veteranen Bjørn Amundsen i Bjørns Transport ble hedret med tittelen Årets Lastebileier 2020. Bjørn (76) har
vært lastebileier i 55 år, og driver fortsatt familiebedriften i Sør-Odal.
• Høstseminaret 2020 var planlagt på Storefjell, men måtte avlyses.
• Alle 11 lokalavdelingene i regionen avholdt årsmøter, og kommer med innspill til regionen om aktuelle saker
gjennom året.
• Det har dessverre vært nedgang i antall medlemmer.

Næringspolitisk arbeid
• NLF Innlandet har deltatt på flere møter om NTP 2022–2033. Møtene har vært både fysiske og på nett. Samferdselsministeren har vært med på tre av disse møtene.
• NHO og NLF Innlandet brukte vegåpningene i Løten, Ringsaker og Vang til egne møter med statsminister Erna
Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide. Vi diskuterte videre vegutbygging i fylket.
• NLF Innlandet benyttet også muligheten til samtale da statsråd Hareide reiste til Hadeland og riksveg 4 for å
presentere «go’biter» i statsbudsjettet.
• NLF Innlandet har jobbet aktivt for at flest mulig veger som er godkjente for 24 meter lange tømmervogntog,
også skal kunne brukes av 24 meter/60 tonn og modulvogntog.
• NHO og NLF i Innlandet har hatt møter med fylkeskommunen om ekstraordinære tiltak i forbindelse med
pandemien.
• NLF Innlandet har hatt møte med fylkeskommunen om ny handlingsplan for fylkesveger.
• NLF Innlandet har deltatt på flere møter angående utbygging av E6, E16, rv. 3, rv. 4 og rv. 15.
• Regionen har kommentert en rekke høringer.
• Regionsjefen er leder i Vegforum Innlandet.

Andre saker
• NLF Innlandet fikk bygd en snøryddingsrampe på døgnhvilplassen ved Biri travbane. Den ble overlevert i
februar. Statens vegvesen har bestemt at snøryddingsramper skal stå på alle nye døgnhvilplasser i Statens
vegvesen Region øst.
• NLF-medlem Vang Auto-service og Statens vegvesen åpnet ny døgnhvileplass ved E16 i Valdres. Det skjedde
etter gjentatt påtrykk fra NLF.
• Vi er i gang med NAV-prosjektet om rekruttering av sjåfører etter «Trøndelagsmodellen».
• Regionstyret har gjennomført styreseminar på Spidsbergseter i Ringebu.
• Regionstyret har hatt befaring på Vegvesenets nye kontrollstasjon i Løten.
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• 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.
• Venner på veien ble kun gjennomført på to skoler før 13. mars.
• Det er sendt 46 nyhetsbrev med fersk og kortfattig informasjon til medlemmene.
• Region 2 har gjennomslag i lokale medier. Det ble i 2017 registrert hele 157 intervjuer/artikler med forbundsnestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene.
• NLF-direktør Geir A. Mo besøkte seks bedrifter i Mjøs-området.

Det store snorklippingsåret
For næringslivet i Innlandet går godstransporten på veg. Unntaket er treindustrien,
som også bruker bane.
• To åpninger på E6 med Kolomoen–Moelv
• E16 Filefjell ble fullført
• Ny rv. 3/25 Løten–Elverum ble åpnet
• Fv. 33 over Tonsåsen ble bygd ferdig

– Etter flere år med lobbying og anleggsarbeid,
ble 2020 det store snorklippingsåret. Regionen
har fått mer trafikksikre og forutsigbare veger for
nærmere 16 milliarder kroner, sier en stolt
regionsjef stolt regionsjef i Innlandet,
Guttorm Tysnes.
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Region 3 – Buskerud, Vestfold og Telemark
Næringens interesser i NLF region 3 er ivaretatt gjennom samfunnskontakt, myndighetskontakt og medieoppfølging. Det har vært drevet generelt næringspolitisk arbeid, blant annet gjennom løpende kontakt med ulike
myndighetsinstanser – som eksempelvis kontaktmøter med Statens vegvesen og fylkeskommunene.
Region 3 har fylkesavdelinger i Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg til fylkesstyremøtene, har regionen en
ledergruppe bestående av lederne og nestlederne i fylkesstyrene, samt regionens forbundsstyrerepresentant og
regionsjefen. Det har naturlig nok vært mye medlemskontakt, herunder informasjon om forbundet og arbeidet i
regionen. I tillegg har det vært regional oppfølging av prioriterte saker for NLF, eksempelvis Fair Transport, Venner
på veien, rekruttering og kommersielle samarbeidspartnere. Men 2020 har, naturlig nok, vært sterkt preget av
utfordringene covid-pandemien har gitt.

Næringspolitisk arbeid
• Deltakelse og foredrag på konferanser og møter, for eksempel innledningsforedrag på stor konferanse om
E134 representert ved statsråd, stortingspolitikere, fylkesordførere, ordførere og organisasjoner.
• Det er utviklet gode relasjoner til den nye organisasjonen i Statens vegvesen, spesielt avdelingene for drift og
vedlikehold i sør og øst.
• Region 3 har deltatt i høringsmøter med fylkeskommunene om fylkesplan, økonomiplan, budsjett og Nasjonal
transportplan (NTP).
• Samferdselspolitikere på stortingsnivå er fulgt opp gjennom møter, konferanser og annen kontakt.
• Delegasjon fra Fremskrittspartiet har vært med på E134-turne og bedriftsbesøk.
• Samferdselspolitikere på fylkesnivå er fulgt opp gjennom møter, konferanser og annen kontakt.
• Region 3 har hatt møter og samarbeider med E134 Haukelivegen AS, NHO og lokale næringsforeninger.
• Arbeidsgrupper i fylkesavdelingene har gjennomgått vegnettets egnethet for modulvogntog. Næringens forslag er fulgt opp gjennom møter og kommunikasjon med myndighetene.
• Region 3 har hatt en aktiv pådriverrolle for å få Oslofjordtunnelen gjenåpnet.
• Utfordringer knyttet til vinterdrift har hatt særskilt oppfølging fra region 3.
• Region 3 har deltatt i arbeidsmøter med representanter fra ulike myndighetsnivåer, fageksperter og næringsinteresser for å planlegge fremtidens bylogistikkløsninger for vestfoldbyene.
• Det har vært samarbeidsmøter og befaringer om utvikling av døgnhvileplasser, rasteplasser og omlastingsplasser, spesielt i gamle Vestfold.
• Regionen har deltatt i prosesser knyttet til utfordringer for tungtransporten i forbindelse med byutvikling i
Grenland.
• Region 3 har vært blant pådriverne for å få kryss på Helgelandsmoen, som ble del av statsbudsjettforliket
2020.

Andre saker
• Regionen har inngått avtale og samarbeid med NAV i Vest Viken om sjåføropplæringskurs basert på «Trøndelagsmodellen». Pandemisituasjonen ga imidlertid utfordringer med praksisoppfølging i transportbedriftene.
• Samarbeidet med NAV og Adecco i Vestfold og Telemark om sjåføropplæringskurs er videreført og samarbeidet utvidet.
• Region 3 har hatt webinar, i samarbeid med NAV, med informasjon om tiltak og utfordringer knyttet til pandemien.
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• V
 ikenrådet er stiftet som samarbeidsorgan mellom NLFs organisasjonsledd i det nye storfylket Viken. (Se egen
sak under region 1.)
• Trafikksikkerhetskurs er avholdt for medlemmer.
• Digitale informasjonsmøter om Fair Transport er avholdt.
• Informasjonsmøte om kjøre- og hviletidssystemet Tacho Online er avholdt.
• Kun NLF Sigdal og Krødsherad har hatt Venner på veien-skolebesøk i pandemiperioden.
• Lier og Hurum Lastebileierforening, Drammen Lastebileierforening og Kongsberg/Eiker Lastebileierforening er
slått sammen til Drammen og omegn Lastebileierforening. Medlemmer fra Kongsberg ble i denne forbindelse
besluttet overført til Numedal.
• Sammenslutningsprosess fulgt opp for Hallingdal, Hønefoss, Sigdal og Krødsherad og Modum.
• Prosess med Jevnaker kommune og Hadelandsregionen om å få Fair Transport-baserte kriterier inn i kommunale innkjøpsreglement.
• Bedriftsbesøk, blant annet med NLFs administrative ledelse, er gjennomført.
• Regionen har hatt samarbeidsmøter med Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS).
• Regionen har drevet oppfølging av kommersielle samarbeidspartnere.

På barrikadene for bedre veger
NLF region 3 er kontinuerlig engasjert for å styrke vegnettet i regionen.
Øst til vest-forbindelsen E134 er blant vegstrekningene som har fått mye
oppmerksomhet.
– Gjennom konferanser og møter har næringslivets og samfunnets behov for god vegstandard og fremkommelighet, helhetlig tenking, fornuftig finansiering – uten bompenger, og for å oppnå regularitet og
stabilitet, som for eksempel vintersikkerhet over Haukeli – vært i fokus, sier Roy N. Wetterstad, regionsjef for Buskerud, Vestfold og Telemark.
Han fremhever at det er flere akutte behov som det jobbes med å løse, blant annet i Drammens- og
Grenlandsområdet, i tillegg til Solheim–Bakka og Saggrenda–Elgsjø.

NLF regionsjef Roy N. Wetterstad (til venstre) og Sigve Lervik fra Hustvedt & Skeie Transport AS i aksjon for å
fremme transportnæringens interesser (Foto: Jens Hammer, Telen)
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Region 4 – Agder og Rogaland
Koronapandemien har preget mye av aktiviteten i NLF region 4. Arendalsuka, dyrskuer, Rolands og samlingene
hos Statens vegvesen ble avlyst. Likevel er det holdt mange samlinger når det gjelder kompetanse; det være seg
Fair Transport, Tacho Online, sikkerhetskurs, kjøre- og hviletidsregler og arbeidstid med mer. Flere av møtene har
vært på Teams. Det har fungert greit, men vi savner den fysiske møteplassen.
Av generelle saker kan nevnes:
• Region 4 fikk så vidt gjennomført årsmøtene i 2020 før landet stengte ned.
• Koronasituasjonen var med å bidra til gode «Alt blir bra»-konvoier både i Rogaland og Agder, med stor deltakelse fra medlemsbedrifter.
• Regionen har en tett og god dialog med aktuelle myndigheter, og har hatt besøk av flere ordførere på styremøter. Sentrale politikere har vært med på bedriftsbesøk.
• Venner på veien er utført i litt annet format grunnet korona.
• Regionen har et meget godt samarbeid med Statens vegvesen, drift og vedlikehold. Det samme gjelder fylkeskommunene. Sammen med MEF, har regionen vært med på å endre strategi i retning av flere byggherrestyrte
kontrakter som passer alle fra énbilseiere og oppover.
• Medlemsmassen er stabil. Fylkesstyrene informerer medlemmene gjennom relevante kanaler. Regionen er
opptatt av velfungerende dialog med medlemmene, slik at alle saker fra medlemmer blir tatt opp raskt med
aktuell myndighet og med riktige tilbakemeldinger.

Næringspolitisk arbeid
• Sammen med NHO, næringsforeninger og AS Haukeliveien har region 4 hatt mange treffpunkt om E134 og
NTP. Vi skal ha Røldalstunnelen inn i NTP sammen med flere strekninger i Etne og Ølen.
• E18/E39 rundt Kristiansand er en kampsak for NLF Agder og Rogaland. En ytre ringveg må på plass før dagens
trasé gjennom byen rives. Se egen sak.
• Region 4 ser stor bedring når det gjelder kvalitet i vindmølletransporter. Biler er omregistrerte og løyver tatt
ut. Et godt samarbeid mellom Vegvesenet og NLF skal ta mye av æren for dette.
• Region 4 har hatt mange møter sammen med havna, NHO LT, Næringsforeningen og Logistikkforeningen i
Rogaland for å fremme transportkorridor vest. Denne er viktig for intermodalitet i regionen. Transportkorridor
vest er viktig å realisere til E39 i begge ender.
• Arbeidet med tungbilkolonne over Haukeli er forsterket. Saken er også tatt opp direkte med både samferdselsministeren og vegdirektøren. Målet er kolonne tunge kjøretøy i 2021–22.
• En helhetlig utbygging av E18 og E39 er helt avgjørende for regionen, og veg er viktig for region 4. E18/E39
ligger i Nye Veier AS’ portefølje. Nye Veier må få nødvendige bevilgninger, og ikke blir politisk styrt i prioriteringer. Da blir det firefelts veg fra Oslo til Stavanger i løpet av tiåret.
• Bymiljøpakka på Nord-Jæren har fire viktige strekninger som vi må få prioritert. E39 Ålgård–Hove og Smiene–
Harestad samt tverrforbindelsen og transportkorridor vest må få større prioritet.
• Vi ser tendenser til avskalling når bompengtrykket blir for høyt. Vi kan ikke leve med 3500 kroner mellom
Landgangen og Stavanger. Det vil ramme næringslivet i Rogaland urettmessig. Det vil bli regionale konkurranseutfordringer for det transportintensive næringslivet. Det viser seg at tyngre kjøretøyer benytter seg av
«gamlevegen».
• Vi har god dialog med Nye Veier AS om både vegutbyggingen og utviklingen av døgnhvileplasser.
• Vi har et meget godt samarbeid med Vegvesenet, drift og vedlikehold. Det samme gjelder fylkeskommunene.
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Andre saker
• Styret i Rogaland har behandlet 105 saker, og styret i Agder har behandlet 81 saker som er av betydning for
lastebileierne i regionen. Veg- og vegvedlikehold er den saken som oftest har gått igjen.
• Forberedelser til landsmøtet 2020/2021 i Rogaland ble igangsatt.
• Arbeid for Fair Play i arbeidslivet er viktig for region 4, og via blant annet vår eget Fair Transport, er vi med i
flere fora.
• Det mest profilerte medie-sakene er vindmølletransporter, vintervedlikehold, bypakker, ytre ringveg vs Gartnerløkka, tungbilkolonne E134 og arbeidet med ny kontraktsform på fylkesvegene.
• Sammen med flere næringsforeninger har vi sendt innspill til fylkene om hvilke veger som bør være aktuelle
for modulvogntog.

Vil bygge ytre ringveg først
Rundt Kristiansand skal Nye Veier AS bygge en ytre ringveg. Denne vil avlaste byen
og være en del av en hinderfri firefelts veg mellom Oslo og Stavanger. Statens vegvesen
skal bygge om hele vegnettet gjennom Kristiansand, og dagens E18/E39 skal rives.
NLF Agder og Rogaland ber om at ytre ringveg bygges før E18/E39 rives.
– Dette er en politisk nøtt, i og med at politikere i Kvadraturen ivrer for en byvekstavtale, uten å tenke
helhet. Politikerne ønsker å bygge i motsatt rekkefølge av hva som er fornuftig, og legger opp til at
vareflyten mellom Østlandet og Vestlandet blir preget av kø, kork og kaos i 2–3 år, forklarer regionsjef i
Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.
Det er snakk om den desidert
mest trafikkerte strekningen
mellom Drammen og Stavanger, med cirka 50.000 biler i
døgnet.
– Hele transportnæringen ber
om at ytre ringveg bygges før
dagens E18/E39rives, noe
også vegdirektøren ønsker, avslutter regionsjefen.

Høybroa i Kristiansand
(dagens E18/E39) kan
ikke rives før ytre ringveg er på plass.
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Region 5 – Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal
Pandemien som «traff» Norge og resten av verden har selvsagt påvirket NLFs arbeid i region 5. Men til tross for
den spesielle tiden som har vært siden det første tilfellet av SARS-CoV-2-viruset ble påvist i Norge 26. februar
2020, har aktiviteten i regionen vært meget høy. I pandemien har vi måttet finne andre løsninger for å opprettholde den gode kommunikasjonen vi normalt har med kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og mange
flere. Løsningen ble å ta i bruk digitale løsninger på alle nivåer.
Som årsberetningen til region 5 viser, er alt som var målsetting for 2020, gjennomført:
Region 5 har behandlet 19 høringer.
• Grunnet pandemien ble det i 2020 gjennomført ti regionmøter, alle avviklet som digitale møter på Teams.
• De tre fylkesstyrene i region 5 har gjennomført til sammen 24 styremøter og behandlet 191 styresaker. De
fleste møtene har blitt avviklet som digitale møter.
• Målsettingen er å arbeide aktivt overfor Statens vegvesen for å fremme forbundets og regionens synspunkter
i viktige samferdselssaker. Det har i 2020 vært en rekke møter med Statens vegvesen i regionens to fylker (tre
før 2020). Også her er de fleste møtene avviklet på en digital plattform. Forhold som gjelder tunneloppgradering på E39 og E16 har også i 2020 stått sentralt, da dette skaper store utfordringer for transportnæringen.
• Videre har drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger, rassikring, kontrollvirksomhet med mer vært gjennomgående diskutert.
• Region 5s målsetting er den samme for regionens to fylkeskommuner som den var før sammenslåingen var
et faktum.
• Regionen har deltatt på vegseminarer, trafikksikkerhetskonferanser og NTP-konferanser.

Næringspolitisk arbeid
• Den nasjonale ferjeordningen AutoPASS for ferje, har gjennom hele 2020 vært gjenstand for omfattende møtevirksomhet, både med Statens vegvesen Vegdirektoratet og fylkeskommuner. Feiltaksering av kjøretøy ved
manuell billettering, feil lengdemåling i automatiske anlegg, feil ved bombrikker med mer har skapt utfordringer
for transportører både administrativt og økonomisk. Regionen har, sammen med NLF sentralt, gjennomført
målrettet informasjonsarbeid for å informere NLFs medlemmer, næringsliv, politikere med flere om de negative konsekvensene ved AutoPASS for ferje. I et år som 2020, med pandemi og behov for økonomiske tiltak, har
NLFs arbeid bidratt til at regjeringen og Stortinget har innført tiltakspakker basert på NLFs innspill.
• Regionen har også i 2020 lagt ned mye arbeid for å få utbedret hovedkorridorene E136 gjennom Romsdalen,
E16 Bergen–Gudvangen, E134 Haukelifjell, E39 Bergen–Molde og rv. 15 Strynefjellet. I tillegg har region 5
satt søkelys på viktige kommunale- og fylkeskommunale veger i begge fylkene.
• I desember 2020 ble deler av 24-meters tømmervegnettet åpnet opp for modulvogntog og 24-meters vogntog. For Vestland og Møre og Romsdal var det, med få unntak, kun riks- og europavegnettet som ble tilgjengelig for modulvogntog og 24-meters vogntog. I regionen har NLF i 2020 hatt god dialog med næringsliv,
kommuner og fylkeskommuner for å gjennomgå aktuelle vegstrekninger som NLF mener bør åpnes opp for
modulvogntog og 24-meters vogntog.
• Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet i regionen er på minimum 18-20 milliarder kroner, og økende for
hvert år som går. Rassikring, oppgradering av tunneler og kaianlegg er ikke medregnet. Et nasjonalt løft for
fylkesvegnettet i Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 er nødvendig. Fylkesvegnettet fungerer ofte som
omkjøringsveger for riksveger når disse er stengt. Regionen har, og vil ha, stort søkelys på viktige fylkesveger.
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• Rasfare 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
vestlandsveger, noe som neppe ville blitt godtatt som et HMS-tiltak i andre næringer.
• Godkjente hvile- og rasteplasser er et tema det har blitt jobbet med politisk i flere år. NLFs medlemmer trenger
samme arbeidsvilkår som andre i samfunnet – vegen er deres arbeidsplass, på lik linje som fabrikkgulvet er for
industriarbeidere.
• Region 5 jobber for en lovendring som tillater varetransport i kollektiv-/sambruksfelt.

Andre saker
• I 2020 har region 5 kun gjennomført noen få skolebesøk for Venner på veien. Alle ble gjennomført etter
strenge smittevernregler godkjente av skoler og kommuneleger. Dette er et viktig og forebyggende trafikksikkerhetstiltak som skolene og NLF setter stor pris på.
• Rekruttering av nye medlemmer er viktig. Omfattende rekrutteringsarbeid ble gjennomført i regionen.
• Region 5 har deltatt på diverse utdanningsmesser, som alle er gjennomførte via en digital plattform. Erfaringen
viser at digitale messer ikke kan erstatte fysiske messer der en får direktekontakt med personer som vurderer
sjåføryrket.
• I april ble det gjennomført en «Alt blir bra»-konvoi i Bergen. Det hele startet som et Facebook-arrangement,
der tre ildsjeler ville gi samfunnet noe tilbake. Konvoien skulle hedre alle som sto i fremste linje i den vanskelige
tiden Norge og resten av verden var inne i.
• I april var det også en «Alt blir bra»-konvoi i Molde. Brannvesenet, helsetjenesten – representert ved ambulanser, Røde Kors og flere transportbedrifter, og NLF-bedrifter ønsket på denne måten å vise sin takknemlighet
for covid-19-dugnaden.

Konvoi for ny E16 og jernbane mellom Arna og Voss
Sommeren 2020 kunngjorde Statens vegvesen at ny E16 og jernbane mellom Arna og
Voss, det såkalte K5-alternativet, var utsatt i ytterligere to år, med tidligst oppstart i 2024.
E16 mellom Trengereid og Voss ble kåret til «Norges verste veg» i 2018, i sterk
konkurranse med over 3000 andre vegstrekninger i landet.
– Det sier det meste om denne viktige transportkorridoren mellom de to største byene i Norge. E16 og
jernbane mellom Arna og Voss er et nasjonalt vegprosjekt som NLF har store forventninger til. Derfor
kunne nyheten om ytterligere utsettelse på prosjektet ikke aksepteres, sier regionsjef Jan Ove Halsøy.
NLF Hordaland og Bergen Lastebileierforening tok initiativ til en konvoi fra Åsane til Voss lørdag 19.
september.
– Oppslutningen var enorm. Bergen trafikkstasjon i Åsane ble utgangspunktet for konvoien. En time
før avgang, var trafikkstasjonen full.
Med politiets hjelp tok det 30 minutter å «tømme» trafikkstasjonen
for kjøretøy. Konvoien var på det
meste 13 kilometer lang. Hundrevis av lastebiler, vogntog, varebiler,
bobiler, personbiler og motorsykler
deltok, forteller Halsøy.
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Region 6 – Trøndelag
NLF region 6 har hatt søkelys på drift og vedlikehold, spesielt vinterdrift, i 2020. I det næringspolitiske arbeidet
er synliggjøring av transportnæringens betydning for verdiskapningen det viktigste vi driver med.
Gjennom året har det vært flere møter med Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, samt ulike politiske
partier. Dessuten har regionen et tett og godt samarbeid med Nye Veier AS.

Næringspolitisk arbeid
• Region 6 har hatt tett kontakt med sentrale politikere i løpet av året, det er blitt fokusert på regionens vegprosjekter og godshåndtering.
• Det har vært mange møter og tett dialog med regionale samferdselspolitikere.
• Regionen har fokusert på like konkurranseforhold gjennom å åpne vegstrekninger for modulvogntog.
• Regionen har arbeidet med Fair Transport, med søkelys på ansvarliggjøring av transportkjøper.
• Region 6 har arbeidet med Trondheimsvegen, E6 Trondheim–Steinkjer og Godsterminal.
• Samarbeidet med Trondheim Havn og Nord-Trøndelag Havn bidrar til forståelse for at transportformene må
samarbeide, med søkelys på dør-til-dør.
• Region 6 deltar i Tenketanke Midt-Norge Sjø.

Andre saker
• Lederutviklingsplan for regionen.
• Samferdselssaker blir ivaretatt gjennom deltakelsen i Vegforum Trøndelag, Logistikkforeningen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
• T
 rafikksikkerhet står sentralt i region 6s arbeid, og gjennom deltakelsen i Fylkenes Trafikksikkerhetsutvalg blir
regionens interesser fremmet.
• Region 6 deltar i arbeidet med gatebruksplan for Trondheim.
• Undervisning for Nord universitet ble gjennomført.
• To skoler med til sammen 165 elever ble undervist i trafikksikkerhetskampanjen Venner på veien.
• Regionen har deltatt i styringsgruppen for fylkesveg 30.
• Region 6 har også et samarbeidsprosjekt med NAV om rekruttering og utdanning av yrkessjåfører.
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Aksjon for ny E6 Ranheim–Værnes
25. juni trommet NLF region 6 sammen lastebiler fra hele Trøndelag til en aksjon for
å påvirke politikerne i Malvik kommune til å si ja til planene for ny E6 mellom
Ranheim og Værnes.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik hadde sagt de ville stemme nei til Nye Veiers planer, noe
som ville gi utsettelse av oppstarten. Mange møtte opp for å markere sitt syn.
– Vi kjørte kolonner fra Scandic Hell og fra Leangen Travbane på gamle E6 gjennom Malvik. Hele
Hommelvik sentrum ble fylt med lastebiler som tutet og blinket med det de hadde, og vårt krav om et
«ja» ble overlevert ordfører Trond Hoseth. NRK radio var med gjennom hele aksjonen, vi var på NRK
Midt-Nytt og TV2-nyhetene, og fikk bred dekning i avisene. Sjelden har vi fått så mye oppmerksomhet, forteller regionsjef i Trøndelag, Roar Melum.
Og enden på visa? Det ble JA fra Malvik kommune.
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Region 7 – Nordland, Troms og Finnmark
Koronapandemien har preget muligheten for å gjennomføre fysiske møter og arrangementer fra nedstengingen
av landet i mars 2020 og stort sett resten av året. NLF region 7 har avviklet styremøter i henhold til planene, og
det har vist seg fornuftig å benytte seg av nett- og telefonmøter.
De fysiske høsttreffene, årsmøtene og regionmøtene ble dessverre avlyst av smittevernhensyn.

Næringspolitisk arbeid
• NLF region 7 er sterkt involvert med påvirkningsarbeid i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan.
Gjennom medlemskapet i Samferdselsforum nord søker regionen å bli enige med de andre organisasjonene
innenfor næringslivet i nord, for å kunne være enda mer slagkraftige overfor fagetatene og de politiske beslutningsprosessene. Regionen deltok på Troms og Finnmarks innspillmøte om NTP i Tromsø i januar 2020, og
holdt et innlegg på møtet med region 7s prioriteringer.
• Region 7 deltok på konferansen Nord i sør, som er en konferanse for nordnorsk næringsliv i regi av NHO.
Konferansen er lagt til Oslo for å få lett tilgang til viktige beslutningstakere innenfor det politiske miljø og
næringsliv. Konferansen er en viktig møteplass for nordnorsk næringsliv og en god anledning for å diskutere
rammebetingelser som gode veger og andre samferdselsløsninger.
• Region 7 har deltatt på en rekke møter med de tre fylkeskommunene i regionen, med Statens vegvesen og
med Nye Veier AS i løpet av året. Noen møter har vært fysiske, men de fleste digitale.
• Regionen har bidratt i utarbeidelse av en konsekvensutredning (KVU) for innfart til Tromsø for alle transportformer.
• Gjennom NLFs medlemskap i Samferdselsforum Nord, har regionen bidratt til å engasjere Menon Economics
til å utarbeide en rapport som setter søkelyset på det økonomiske tap på tidsforsinkelser for sjømattransport. Rapporten har blitt godt mottatt av fylkeskommunene og Statens vegvesen. Rapporten ble overlevert
Samferdselsdepartementet på et NTP-møte i Kirkenes. Vi har fått signaler om at den er brukt av departementet i NTP-arbeidet. Rapporten er finansiert av Sparebank1 Nord-Norges «Samfunnsløftet for Nord-Norge».
• Å
 styrke rekrutteringen til transportbransjen er viktig for NLF, og region 7 har derfor deltatt på utdanningsmesser i Tromsø, Alta og Storslett.
• Som medlem av Samferdselsforum Nord, har regionen deltatt på flere møter med stortingsbenken for
Nord-Norge.

Andre saker
• Det har vært jobbet både med nyrekruttering og medlemspleie i hele regionen.
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Endelig vår tur
– NLF region 7 har arbeidet med saken en årrekke, og endelig har vi fått det på plass.
I mange fylker har man siden 2019 kunnet betale med AutoPASS på ferje, og nå er
det vår tur, jubler Odd Hugo Pedersen og Frank Lauritz Jensen i region Nordland,
Troms og Finnmark.
I løpet av 2021 blir det enklere for
NLFs medlemmer å kjøre ferje i Troms
og Finnmark. Med Circle Ks autopassbrikke og fergekort slipper medlemmene forhåndsbetaling og får maksimal rabatt.

BUDD: Et pilotprosjekt
med ulykker i fokus
En medlemsbedrift initierte Budd-prosjektet
sensommeren 2020. En arbeidsgruppe, med
deltakere fra ambulanseetaten, brannvesenet,
bilbergere, NLF region 7 og bedriften, laget et
seminar for medlemmer hvor to av bedriftens
ansatte delte sine opplevelser og tanker etter
egenopplevde ulykker med dødelig utgang.
Seminaret startet med forebyggende tiltak, gikk
via adferd i trafikken og på skadested og avsluttet med bedriftshelsetjenesten og kollegahjelpen. Evalueringen vil vise om dette er noe som
kan tilbys gjennom NLFs kanaler.

Nye vegprosjekt i Barentsregionen
Bedre veger skal bidra til lokal og regional utvikling i Barentsregionen. I grenseområdene
mellom Norge, Finland og Russland pågår det nå tre store infrastrukturprosjekter
som skal gi et tryggere, mer miljøvennlig og mer effektivt vegnett for både folk og
næringsliv i regionen. Samarbeidet skjer innenfor rammen av EU-programmet Kolartic
CBC (Cross Border Cooperation) 2014–2020, med et budsjett på 63,4 millioner euro.
NLF region 7 bidrar via digitale møter.
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Organisasjonen

Har tålt smittetrykket
Fra organisasjonens side var det gjennom året avgjørende å få økt forståelse for hva NLF arbeider mot og bidrar med for å bedre bedriftenes hverdag.
Arbeidet med tilpasninger av smitteverntiltak, behov for å avhjelpe effektene
for bedriftene av pandemien og tiltakene, samt arbeidet med andre betydningsfulle saker viste at det er viktigere enn noen gang å være tilknyttet et
forbund som NLF.
De organisatoriske møteplassene gjennom året ble betydelig redusere som følge av pandemien. Lokalavdelingene kom stort sett gjennom sine årsmøter ved starten av året, men kun enkelte av NLFs region- og fylkesavdelinger fikk avholdt sine fylkesårsmøter.
Fylkesårsmøtene er arenaer for drøfting av viktige organisatoriske og næringspolitiske spørsmål. Det samme
gjelder NLF representantskapsmøte og landsmøte. Begge disse viktige møtene, som samler delegater over flere
dager, måtte avlyses/utsettes. Dette førte også til at den organisatoriske behandlingen av NLFs tilpasning til nye
fylkesinndelinger i Norge, ble satt på vent.
NLFs representantskap samles normalt til møte i april. Representantskapet består av region- og fylkesledere –
én representant fra samtlige fylkesavdelinger. 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. I tillegg møter forbundsstyret med taleog forslagsrett.
Landsmøtet, som skulle vært avholdt i Rogaland, måtte også avlyses. Dette ble organisatorisk løst ved at alle
tillitsvalgte, som velges på landsmøtet, fikk sin mandatperiode forlenget med ett år.

Ved at medlemmer og
tillitsvalgte raskt tok i bruk
digitale møter, har organisasjonen evnet å forankre beslutninger i
en krevende tid.
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Som organisasjon har NLF likevel – ved at
medlemmer og tillitsvalgte raskt har tatt i
bruk muligheter for å møtes digitalt der det
har vært nødvendig og på kort varsel – evnet
å forankre nødvendige beslutninger i en krevende tid. Mot slutten av året, da det ble klart
at pandemiens varighet kunne bli betydelige
lengre enn de første optimistiske anslag myndighetene la til grunn, startet NLF opp med
digitale medlemsmøter – både for å få til gode
møteplasser, få delt informasjon, og for å få
medlemmene i tale i saker viktige for bedriftene.
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Representantskapet

Representantskapet består av forbundsstyret, region- og fylkeslederne og administrerende direktør Geir A. Mo.

Forbundsstyret
Forbundsleder

Tore Velten

Region 1

Anders Krog

Region 2

Bjørn Ivar Gunhildgard

Region 3

Hilde Natedal

Region 4

Kjell Haugland

Region 5

Sverre-Jan Rønneberg

Region 6

Øyvind Lilleby

Region 7 (nestleder)

Alv Ervik

Varamedlemmer
Region 1
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
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Region- og fylkesledere
Navn

Tittel

Sted

Erik Graarud

Fylkesleder

Østfold

Nicolai Jakhelln

Fylkesleder

Oslo/Akershus

Arild Olsbakk

Regionleder

Region 2 Innlandet

Odd Haakenstad

Region nestleder

Region 2 Innlandet

Per Einar Warloff Sand *

Fylkesleder

Buskerud

Henning Hansen

Fylkesleder

Vestfold

Frode Bjønnes

Fylkesleder

Telemark

Roar Osen

Fylkesleder

Agder

Kai Kristensen

Nestleder

Agder

Tore Sigmundsen

Fylkesleder

Rogaland

Torgils Rogne

Fylkesleder

Hordaland

Asgeir Gil

Fylkesleder

Sogn og Fjordane

Finn Andre Fredvig-Erichsen

Fylkesleder

Møre og Romsdal

Gunni Kverndal Amundal

Regionleder

Region 6 Trøndelag

Nils Erik Røe

Region nestleder

Region 6 Trøndelag

Einar Endresen

Fylkesleder

Nordland

Alf Erik Eliassen

Fylkesleder

Troms

Rune Holmen

Fylkesleder

Finnmark

* Overtok etter tidligere fylkesleder Per Madsen, som døde 11. oktober 2020

Valgkomiteen
Følgende ble valgt på landsmøtet i 2018 i henhold til NLFs vedtekter:

Medlem

Varamedlem

Region

Ragnar Larsen

Steinar Enderød

Region 1

Torgeir Grini

Johannes Kjørlien

Region 2

Anne Lise Øverland (leder) 		

Region 3

Roar Osen

Tore Sigmundsen

Region 4

Jørund Vevle

Ingebrigt Naustdal

Region 5

Jomar Skånøy

Håvard Sandnes

Region 6

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

Medlem

Region

Elling Haukebø (leder)

Region 7

Niklaus Haugrønning

Region 6

Tor Vidar Frydenlund

Region 1

Varamedlemmer

Region

Inge Mollestad

Region 4

Per Andreas Øren

Region 5

Kari Anne Amundsen

Region 2

Blomsterhav da
Per Madsen ble bisatt
Tidligere forbundsleder og en av
norske motororganisasjoners aller
fremste lederskikkelser, Per Madsen, døde 11. oktober 2020, 73
år gammel. 20. oktober ble han
bisatt i en blomsterfylt Strømsø
kirke i Drammen.
Per Madsen satt ti år i forbundsstyret i NLF, og var forbundsleder i åtte av dem. De siste årene har han vært
styreleder for NLF Buskerud, og han ble den første lederen
Vikenrådet * når det nye storfylket ble dannet. I tillegg var
han, og har vært, styreleder for en rekke bedriftsstyrer.

i

Per Madsen kom inn i transportnæringen i 1971, og jobbet
seg opp fra å være sjåfør til å jobbe med lastebilforsikringer, salg av utstyr til lastebiler, og til å havne i Svensrud
Transport. Der var han først driftssjef i 26 år, og senere daglig leder i 19 år.
*Les mer om Vikenrådet under region 1.
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10

Årsberetning 2020

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 2020 utgjorde 3,41
prosent. Det ble ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Ved ansettelser legges det vekt på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling
grunnet kjønn. Ved årets slutt var fordelingen blant de ansatte 6 kvinner og 22
menn.
Virksomhetens arbeid medfører ikke forurensning eller utslipp som er skadelig for
det ytre miljø.

Oslo, 25. februar 2021
Tore Velten
Forbundsleder

Alv Ervik
Nestleder

Hilde Natedal
Styremedlem

Kjell Haugland
Styremedlem

Øyvind Lilleby
Styremedlem

Sverre-Jan Rønneberg
Styremedlem

Bjørn Ivar Gunhildgard
Styremedlem

Anders Krog
Styremedlem

Geir A. Mo
Administrerende direktør
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6 kvinner og 22 menn var ansatt
i NLF ved årsskiftet. Totalt sykefravær for 2020 utgjorde 3,41
prosent.
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Resultatregnskap
Note

2020

2019

10

39 103 388

40 153 681

9,10

30 373 990

28 476 613

Sum driftsinntekter		

69 477 378

68 630 294

Varekostnad 		

5 762 647

5 797 915

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter

Lønnskostnad

5

33 384 846

33 224 700

Avskrivning varige driftsmidler

3

222 340

150 097

9,11

21 841 490

24 847 492

Sum driftskostnad 		

61 211 324

64 020 203

Driftsresultat 		

8 266 054

4 610 091

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 		

105 000

209 582

Annen renteinntekt 		

322 890

482 676

Annen finansinntekt 		

24 626

42 872

8

0

7 781

Sum finansinntekter 		

452 516

742 911

8

5 382

0

Annen rentekostnad 		

9 722

3 806

8

38 218

39 775

Sum finanskostnader 		

53 321

43 581

Sum netto finansposter 		

399 195

699 329

Ordinært resultat før skattekostnad 		

8 665 249

5 309 420

12

15 284

23 068

Ordinært resultat 		

8 649 965

5 286 352

Årsresultat 		

8 649 965

5 286 352

Overført annen egenkapital

2

8 649 965

5 286 352

Sum disponert 		

8 649 965

5 286 352

Annen driftskostnad

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Annen finanskostnad

Skattekostnad på ordinært resultat
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Balanse
Note

2020

2019

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

3

708 925

177 509

Sum immaterielle eiendeler 		

708 925

177 509

3

405 420

408 006

Sum varige driftsmidler 		

405 420

408 006

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme konsern

8

1 750 000

1 750 000

Investeringer i aksjer og andeler

7,8

1 762 913

1 768 295

Obligasjoner og andre fordringer

5,6

10 609

0

Sum finansielle anleggsmidler 		

3 523 522

3 518 295

Sum anleggsmidler 		

4 637 867

4 103 810

51 896

51 896

4,7

13 918 832

12 526 890

Andre fordringer 		

1 957 953

1 212 102

Sum fordringer 		

15 876 785

13 738 992

6

32 128 659

25 321 782

Sum omløpsmidler 		

48 057 340

39 112 669

Sum eiendeler 		

52 695 207

43 216 479

Omløpsmidler
Varer 		
Fordringer
Kundefordringer

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Balanse
Note

2020

2019

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

2

38 967 291

30 317 326

Sum opptjent egenkapital 		

38 967 291

30 317 326

Sum egenkapital 		

38 967 291

30 317 326

2 495 580

2 371 665

12

15 284

23 068

Skyldige offentlige avgifter 		

2 879 585

2 851 963

Annen kortsiktig gjeld

9

8 337 467

7 652 457

Sum kortsiktig gjeld 		

13 727 916

12 899 153

Sum gjeld 		

13 727 916

12 899 153

Sum egenkapital og gjeld 		

52 695 207

43 216 479

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Betalbar skatt
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Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Vurderinger og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn
bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 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.
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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.
Skatter
Forbundets virksomhet anses ikke skattepliktig, med unntak av inntekter ved utleie av fast eiendom og renter på
fordring datterselskap.

Note 2 - Egenkapital

Egenkapital med bindinger
Fri kapital
Riksarkivet
		
Egenkapital pr. 01.01.

Medl.
verving

Nye avsetn.
2020

Sum
Egenkapital

28 717 326

600 000

1 000 000

0

30 317 326

8 649 965

0

0

0

8 649 965

Nye fastsatte bindinger i året

-3 750 000

0

0

3 750 000

0

Forbrukte midler til bindinger

756 249

-600 000

-156 249

0

0

34 373 539

0

843 751

3 750 000

38 967 291

Årets resultat

Egenkapital 31.12.

Årsresultatet disponeres ved at det avsettes totalt kr 3 750 000 til følgende formål: Tacho Online kr 1 800 000,
arkivprosjekt lokal og fylkesavdelinger kr 600 000, transport-/valgturnè med tilknyttede aktiviteter kr 750 000,
arbeid med klimakalkulator kr 500 000, og til utredning vedrørende skatt og merverdiavgift kr 100 000. Øvrig
overskudd tilføres til forbundets frie kapital.
Pr 31.12.19 ble det avsatt kr 600 000 til arkivprosjekt for å sikre NLF sin historie og kr 1 000 000 til intensivert
medlemsverving, av disse avsetningene gjenstår kr 675 289 til medlemsverving pr 31.12.2020.
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.
Covid-19-pandemien brøt ut tidlig i 2020 og har hatt direkte konsekvenser for samfunn, miljø, ansatte og næringlivet. Dette har medført noe reduksjon i aktiviteter og reisevirksomhet for forbundet i 2020. Den totale
effekten vil avhenge av varigheten på epidemien og restriksjoner som rammer virksomheten. Styret og ledelsen
vil følge utviklingen tett og vurdere nødvendige tiltak gjennom 2021.
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Note 3 - Varige driftsmidler
		
IT-prosjekt
Anskaffelseskostnad 01.01.

Kontor-/		
datautstyr
Inventar

Aktiverte
lokalkostn.

31.12.2020
Sum

1 377 327

1 385 944

228 332

419 006

3 410 610

Årets tilgang

663 450

0

87 720

0

751 170

Årets avgang

0

0

0

0

0

2 040 777

1 385 944

316 052

419 006

4 161 780

Akk. avskrivninger 01.01.

757 624

1 355 314

173 122

96 840

2 382 900

Akk. nedskrivning

442 194

0

0

0

442 194

Akk. avskrivninger 31.12.

889 664

1 371 989

192 799

150 789

2 605 241

Balanseført verdi 31.12.

708 919

13 955

123 253

268 217

1 114 345

Årets avskrivninger

132 040

16 675

19 677

53 949

222 340

3-5 år

3-5 år

5 år

10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Leieperiode

Anskaffelseskostnad 31.12.

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

IT-prosjekt i 2020 gjelder i hovedsak utvikling av NLF-appen.
Utover egne driftsmidler er det leaset 6 biler og noe kontorutstyr i året.

Note 4 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet for forventet tap på fordringer.
Det er bokført konstatert tap på kundefordringer med kr 100 492 i året.
2020

2019

12 243 720

9 198 842

Kundefordringer fra regnskapssystem

1 390 867

2 113 498

Kundefordringer fra medlemsregister

784 246

1 714 550

Avsatt til dekning av usikre fordringer

500 000

500 000

13 918 832

12 526 890

Påløpte inntekter

Netto oppførte kundefordringer
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Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.m.
Lønnskostnader mm.

2020

2019

25 702 319

25 087 592

Arbeidsgiveravgift

3 912 335

4 137 217

Pensjonskostnader

2 611 842

2 708 098

Andre ytelser

1 140 651

1 291 792

33 367 146

33 224 700

28

28

Adm direktør

Styret

Lønninger mv.

Lønnskostnader
Antall årsverk
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn

1 836 231

Annen godtgjørelse

249 650

38 215

Møtegodtgjørelse 		

834 900

Styrehonorar 		

1 295 400

Sum

2 168 515

2 085 881

Revisor
Revisjonshonorar for året utgjør kr 205 000 (eksklusiv merverdiavgift).
Ordinær revisjon 		

144 000

Andre tjenester 		

61 000

Sum 		

205 000

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

Note 6 - Bundne midler
2020

2019

Skattetrekk

1 680 321

1 463 321

Depostitum leiekontrakter

1 019 619

1 014 042

Sum bundne midler 31.12.

2 699 940

2 477 363
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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 31.12.20 kr 0. Innvilget kassakreditt pr 31.12.20 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 31.12.20 utgjør kr 15 876 785.
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

Anskaffelseskost

Bokført verdi
31.12.2012

Avkastning
2020

100 %

1 700 000

1 700 000

0

Andre aksjer 			

1 000

1 000

0

67 874

61 913

0

Sum 				

1 762 913

0

Storebrand ASA
ordinære 		

975 aksjer

Lån til NLF-SENTERET AS utgjør pr 31.12.2020 kr 1 750 000, renter er beregnet med 6%.
Påløpte ikke betalte renter utgjør kr 314 582 pr 31.12.20.
Utkast til årsregnskap for NLF-SENTERET AS for 2020 viser et underskudd på kr 132 909 og bokført egenkapital på kr 455 573 pr 31.12.20. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.
Aksjene i Storebrand ASA ordinære er bokført til verdi pr 31.12.20.
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Note 9 - Andre avsetninger/periodiseringer
Det er avsatt kostnad på kr 3 628 316 i andel provisjon til fylkeslagene vedrørende inntekter i 2020.
Provisjonsinntektene periodiseres til perioden de er opptjent.
I samarbeid med Norges Varemesse arrangeres transportmesse normalt hvert 3. år, messen var sist 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 340 189 pr
31.12.20.

Note 10 - Spesifikasjon av inntekter
Driftsinntekter

2020

2019

24 881 369

24 345 675

Fylkenes andel drift regionkontorer

3 456 680

3 419 674

Ekstern prosjektstøtte

2 207 881

2 195 871

NLF Arbeidsgiver

2 569 195

2 624 816

Salgsinntekter egne aktiviteter inkl annonsesalg

5 988 264

7 567 645

Provisjonsinntekter

30 373 990

28 476 614

Sum driftsinntekter

69 477 378

68 630 294

2020

2019

Husleie, parkering, fellesutgifter

3 769 931

3 635 345

IT og øvrige driftskostnader

3 706 670

3 384 870

Andre kontorkostnader

1 873 601

2 151 919

Revisjon, regnskap og ekstern bistand

1 208 582

1 268 280

924 205

826 342

Reisekostnader

1 955 648

4 042 227

Arrangementer og omdømmebygging

4 626 251

5 799 250

Overføring til fylker

3 628 316

3 478 095

148 286

261 164

21 841 490

24 847 492

Kontingenter

Note 11 - Spesifikasjon av annen driftskostnad
Annen driftskostnad

Internasjonalt arbeid

Tap på fordringer mv
Sum annen driftskostnad
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Note 12 - Skatter
Årets skattekostnad fremkommer slik
2020

2019

Utleie fast eiendom

-49 528

36 252

Renter utlån

105 000

209 582

0

-154 761

Grunnlag inntektsskatt

55 472

91 073

Skattekostnad inntekt

12 188

20 020

Skattekostnad formue

3 096

3 048

Skyldig betalbar skatt

15 284

23 068

Anvendelse fremførbart underskudd
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