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På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de 
forbundsvise tarifforhandlingene i 2012. Det forbundsvise opp-
gjøret innebar at Fellesforbundet og Industrioverenskomsten var 
frontfag. Oppgjøret fikk mye oppmerksomhet, og la grunnlaget 
for de senere forhandlingene i det norske lønnsoppgjøret. Et 
forbundsvist oppgjør innebærer stor aktivitet i Fellesforbundet i 
store deler av året både gjennom forberedelser, gjennomføring 
og etterarbeid. Slik sett preget det arbeidet på alle plan i 
Fellesforbundet gjennom store deler av året.
 
Forbundet fikk under forhandling og mekling gjennomslag for 
banebrytende bestemmelser om at innleide fra bemannings-
foretak/vikarbyråer skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår 
som de ville hatt om de var ansatt i bedriften. Vi fikk 
bestemmelser om at tillitsvalgte kan ivareta innleides interesser 
overfor innleiebedrift, og at overenskomsten kan gjøres 
gjeldende for vikarbyråer som leier ut ansatte til arbeid innenfor 
overenskomstens virkeområde.

Industrioverenskomsten ble under oppgjøret etablert som en 
ny overenskomst for de fire overenskomstene som utgjorde 
frontfaget. For øvrig ble det oppnådd enighet om lønnet  
omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon (pappaperm), korte 

velferdspermisjoner ble endret til å gjelde tannlege (tidligere 
tannlegespesialist), og det ble gjort vesentlige forbedringer i 
vilkårene for arbeidere med rotasjonsordninger. I tillegg ble det 
gjort en rekke endringer i de enkelte overenskomstene. 

Fellesforbundets representantskap vedtar hvert år hva som skal 
være forbundets prioriterte oppgaver for det kommende året, og 
dermed hvilke saker forbundets administrasjon og  
avdelinger skal jobbe med. De prioriterte oppgavene for 2012 var 
å følge opp landsmøtets ulike uttalelser fra 2011. Dette innebar 
et bredt arbeid på flere områder. Oppfølgingen av landsmøtets 
vedtak ble gjort gjennom et systematisk organisasjonsmessig, 
faglig og politisk arbeid. 

På området helse, miljø og sikkerhet ble det nedlagt et stort 
arbeid gjennom hele året. Blant annet fulgte forbundet opp 
Stortingsmelding nr. 29. I dette arbeidet la forbundet lagt særlig 
vekt på å følge opp behovet for å revidere deler av arbeids-
miljøloven som omhandler sanksjonsmuligheter ved brudd på 
lovverket, styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og 
tiltak for å gjøre det enklere å allmenngjøre tariffavtaler. 

Forord og sammendrag

Foto:Erlend Angelo
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Forbundet deltok aktivt i prosessen med etablering av den 
regionale verneombudsordningen for hotell, restaurant, 
reiseliv og renhold. Ordningen er etablert. De regionale 
verneombudene ble ansatt høsten 2012, med tiltredelse  
1. mars 2013.

Også i 2012 ble det arbeidet aktivt mot sosial dumping og 
useriøsitet i arbeidslivet. En stor sak i denne forbindelsen var 
den såkalte verftssaken. Norsk Industri og NHO reiste sak 
mot staten på vegne av ni verft om allmenngjøringsvedtaket 
i skips- og verftsindustrien. Staten med Fellesforbundet 
som partmedhjelper vant saken både i Tingretten og i 
Lagmannsretten. Saken ble anket Høyesterett. 

I det næringspolitiske arbeidet har forbundet jobbet mye med 
reiselivspolitikk og blant annet lagt vekt på tiltak som kan bidra 
til helårs reiseliv og helårs arbeidsplasser. Det er også gjort 
et betydelig arbeid i forbindelse med klima og miljøpolitikken. 
Forbundet arrangerte en klima- og energikonferanse i Oslo 
sammen med Norsk Industri.

Som en oppfølging av et vedtak på siste landsmøte, vedtok 
forbundsstyret å gå inn for etablering av et fond for strategisk 
statlig eierskap. Forbundsstyret la vekt på at dette fondet må 
ha tilstrekkelig forvaltningskapital til at dette i seg selv ikke blir 
en begrensende faktor i forhold til aktuelle oppkjøp, heter det i 
vedtaket som ble gjort i forbundsstyret.

Fellesforbundet har i alle år vært opptatt av boligbygging. 
Gjennom året hadde forbundet flere aktiviteter på dette 
området, blant annet i forbindelse med innspill i forkant av 
regjeringens boligmelding. 

Reglene for dagpenger ved permittering etter Hovedavtalen er 
en sak forbundet jobbet svært mye med i 2012. Dette skyldtes 
blant annet stor usikkerhet rundt NAVs praktisering av reglene. 

Landsmøtet i 2011 vedtok å erstatte de sju tidligere 
seksjonsområdene med 12 nye tariff/bransjeråd. I løpet av 
2012 ble disse rådene opprettet og forbundsstyret valgte inn 
medlemmer til dem. 

Forbundets avdelinger sendte inn til sammen 582 forslag 
til LO-kongressen 2013. Forslagene ble senere behandlet 
av forbundsstyret i en samlet vurdering. Forbundet sendte 
på bakgrunn av dette flere forslag til LO for behandling på 
kongressen.

Fellesforbundet har beholdt sin posisjon som det største 
forbundet i privat sektor. Medlemstallet i 2012 var stabilt, ved 
årsskiftet kunne vi notere en svak nedgang i antall medlemmer. 
Av de 150 627 medlemmer, var 105 061 yrkesaktive.  Bransjer 
som hotell- restaurant og reiseliv, VTA og asfalt opplevde 
medlemsvekst i 2012. Andre bransjer som byggeindustri, 
treforedling, grafisk og tekstil/konfeksjon hadde tilbakegang i 
medlemstallet. 
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Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer er et kontinuerlig 
arbeid. Det ble i 2012 rekruttert 17 285 nye medlemmer til 
forbundet, flere enn det som var målet for året,  og flere enn 
året før. Men det var dessverre et frafall i medlemstallet, og 
det førte til at forbundet fikk en svak tilbakegang i det totale 
medlemstallet. Positivt er det imidlertid at frafallet var mindre 
enn året før, og vi kunne notere en beskjeden, men positiv 
utvikling i antall yrkesaktive medlemmer. 

Flere av forbundets tillitsvalgte og ansatte var involvert i 
etableringen av to nye føderasjoner i 2012. IndustriAll Europe 
Trade Union og IndustriAll Global Union ble dannet av de 
tre europeiske og internasjonale føderasjoner for metall, 
tekstil og kjemi. Stiftelseskongressen for IndustriAll Global 
Union  ble holdt i København i juni og her var Fellesforbundet 
med som arrangør sammen med de øvrige nordiske 
medlemsforbundene. 

Forbundets internettside hadde i 2012 totalt over 510 000 
besøk og med over 1,7 million sidevisninger. Til sammen var 
det 247 000 unike besøkende på www.fellesforbundet.no, det 
vil si besøk fra ulike dataadresser. Totalt fikk vi notert over 9101 
treff i alle medier på navnet Fellesforbundet i løpet av året, de 
fleste treff på webkilder. 

Ved utgangen av året var det 139 ansatte i forbundet. Det var 
12 flere enn det var ved forrige årsskifte. De siste årene har 
det vært ført en restriktiv ansettelsespolitikk, som innebærer 
at ved ledighet i en stilling blir behovet for ansettelse vurdert i 
hvert enkelt tilfelle. Når forbundet likevel økte bemanningen i 
2012 skyldes det at det ved årsskiftet var ansatte som hadde  
sluttet uavhengig av nedbemanningen, og at det ikke var tilsatt 
erstattere for disse. Samtidig førte enkelte landsmøtevedtak til 
at vi hadde behov for å ansatte nye medarbeidere. Forbundet 
benytter nå i større grad kompetanse og personalressurser på 
tvers av administrative avdelinger og distriktsgrenser.

Representantskapet hadde ett møte i 2012 og dette ble holdt i 
Trondheim. Hovedsak på møtet var de prioriterte oppgavene for 
2013, men møtet hadde også en debatt om tariffoppgjøret og 
en innledning om den politiske situasjon ved Arbeiderpartiets 
sekretær Raymond Johansen.

Følgende medlemmer ble tildelt ”Pioneren” – LOs høyeste 
utmerkelse i 2012:

Kjell Sørensen, Fellesforbundet avdeling 5, Einar Rendal, 
Fellesforbundet avdeling 143, Willy Josefsen, Fellesforbundet 
avdeling 453, John Magne Jenssen, Fellesforbundet avd 53 
Nordre Nordland og Sør-Troms, Kåre Leira, Fellesforbundet 
avd 461 Norske Skog Skogn, Jan Henrik Elvheim, 
Fellesforbundet avd 53 Nordre Nordland og Sør-Troms, Finn 
Hatlebakk, Fellesforbundet avd 53 Nordre Nordland og Sør-

Troms, Else Bjørnvoll, Fellesforbundet avd 53 Nordre Nordland 
og Sør-Troms og Odd Løvlibråten, Fellesforbundet avd 23 
Raufoss Jern- og Metallarbeiderforening.

Forbundsstyret behandlet en rekke saker i sine ni møter. 
Forbundsstyret har tradisjon for at det året etter et landsmøte 
foretar en studiereise. I 2012 gikk studieturen til Brussel hvor 
medlemmene blant annet ble orientert om de europeiske 
bransjeføderasjonenes arbeid, foruten arbeidet ved den norske 
EU-delegasjonen og LOs kontor i byen. 

Forbundsstyret har behandlet alle forslag som ble oversendt fra 
landsmøtet i 2011.

Forbundsstyret har på sine møter hatt besøk av flere innledere 
på aktuelle tema. Et slikt tema var EUs vikarbyrådirektiv og 
EØS-utredningen, hvor utenriksminister Jonas Gahr Støre 
innledet til debatt. 

Forbundsstyret bevilget 100 000 kroner til Norsk Folkehjelps 
arbeid for syriske flyktninger.

Forbundsstyret hadde følgende medlemmer i 2012:

Forbundets ledelse: leder Arve Bakke, nestleder Anders 
Skattkjær, forbundssekretær Jørn Eggum, forbundssekretær 
Clas Delp, forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen, 
forbundssekretær Steinar Krogstad og forbundssekretær 
Halvor Langseth.

Øvrige medlemmer: Tom Syversen , Østfold, Trude Tinnlund, 
Østfold, Kine Asper, Oslo/Akershus (til og med februar), Magne 
Glimdal (fra 1. mars), Terje Erik Fjellum, Oslo/Akershus, 
Birgit Tandberg, Oslo/Akershus (til og med januar), Tore 
Skjelstadaune (fra 1. februar), Petter Vellesen, Oslo/Akershus, 
Jarl Kurud, Hedmark, Jan Wiggo Hageløkken, Oppland, John 
Erik Molin, Buskerud, Stein-Roar Eriksen, Buskerud, Rolf Geir 
Hillestad, Vestfold, Arne Hagen, Telemark, Bjørn Gottschlich, 
Aust-Agder, Arnfinn Reinertsen, Vest-Agder, Eldar Myhre. 
Rogaland, Torleiv Nordbø, Rogaland, Sisilie Benjaminsen. 
Rogaland, Atle Tranøy, Hordaland, Mads Wiik Kleven, 
Hordaland, Roar Abrahamsen, Hordaland, Cecilie Søllesvik, 
Møre og Romsdal, Bjørn Inge Fossmo, Sør-Trøndelag, Svein 
Erik Veie, Nord-Trøndelag, Tommy Rannov Nystad, Nordland, 
Finn Allan Westjord, Nordland, Stein Tore Sebergsen, Troms/
Finnmark (til og med april), Ronny Johansen (fra 1. mai)Bjørn 
Sigurd Svingen, Oppland og Elisabeth Sollie, Sør-Trøndelag.
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Tariffpolitikken

Hovedoppgjøret 2012 ble gjennomført som et forbundsvist 
oppgjør med industrioverenskomsten som frontfag. 
Forbundet fikk under forhandling og mekling gjennomslag 
for banebrytende bestemmelser om at innleide fra 
bemanningsforetak/vikarbyråer skal ha de samme lønns- og 
arbeidsvilkår som de ville hatt om de var ansatt i bedriften.
Vi fikk bestemmelser om at tillitsvalgte kan ivareta innleides 
interesser overfor innleiebedrift, og at overenskomsten kan 
gjøres gjeldende for vikarbyråer som leier ut ansatte til arbeid 
innenfor overenskomstens virkeområde.

Industrioverenskomsten ble under oppgjøret etablert som en 
ny overenskomst for de fire overenskomstene som utgjorde 
frontfaget. For øvrig ble det oppnådd enighet om lønnet 
omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon (pappaperm), korte 
velferdspermisjoner ble endret til å gjelde tannlege (tidligere 
tannlegespesialist), og det ble gjort vesentlige forbedringer i 
vilkårene for arbeidere med rotasjonsordninger. 

Under oppgjøret ble det enighet om fordeling av hvilke ISO-fag 
bedrifter som skal gå på Fellesoverenskomsten for byggfag og 
hvilke som skal gå på Verkstedsoverenskomsten. 

Det ble gitt et generelt tillegg på kroner 1,25. Videre ble 
minstesatser, skifttillegg, matpenger og andre betalingssatser 
justert. I frontfagets og forbundets øvrige overenskomster ble 
det gjort en rekke endringer.

Rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget anslår 
lønnsveksten i 2012 til 4,1% for gjennomsnittlig 
industriarbeidere. Det er beregnet at konsumprisindeksen steg 
med 0,8% i 2012. Dette betyr at forbundets medlemmer i snitt 
har oppnådd en bedring av kjøpekraften.

Tariff- og kontingenttrekkavtaler
Fellesforbundet hadde ved utgangen av 2012 tariffavtale på 5 093 
bedrifter. Totalt er dette 116 færre bedrifter enn ved utgangen av 
2011. I 2012 ble det inngått tariffavtale ved 229 bedrifter med i alt 
2 765 medlemmer. Det er 19 flere nye avtaler enn i 2011. 

Nærmere om dette i tabell 1 og 2.

Av totalt 5 093 bedrifter med tariffavtale er 3 641 bedrifter 
tilsluttet arbeidsgiverorganisasjoner og 1 452 enkeltstående 
bedrifter.

I 2012 var det 1 343 bedrifter der det kun var inngått 
kontingenttrekkavtale. I 2012 ble det inngått 326 
kontingenttrekkavtaler ved nye bedrifter. Det er 164 flere nye 
avtaler enn i 2011. 

Organisasjonsmessige tvistesaker med andre LO-forbund
LOs organisasjonskomité vedtok i sitt møte 18.10.2010, 
mot Fellesforbundets og Fagforbundets stemmer, at ”Norsk 
Arbeidsmandsforbund har avtalerett for renholdere ansatt i 
renholdsbedrifter også når disse utøver sine oppgaver ved 
hotell- og overnattingssteder”.

Basert på prinsippet om arbeidets art, mente Fellesforbundet 
at Riksavtalen skulle legges til grunn, og at ansatte i 
renholdsbedriftene som utfører husøkonomoppgaver på 
hotellene tilhører Fellesforbundets organisasjonsområde.

Forbundet anket organisasjonskomiteens avgjørelse inn for LO-
Sekretariatet.

Etter en lengre tids sonderinger mellom LO, Fellesforbundet og 
NAF, oversendte LO et forslag til løsning i saken basert på en 
avtale der begge overenskomstene kunne gjøres gjeldende og 
begge forbundene ha organisasjonsretten i disse tilfellene.

Forbundsstyret vedtok i juni 2011 å godkjenne LOs forslag 
til avtale. Forbundet utsatte  undertegning av avtalen som 
følge av at Tariffnemnda, i forbindelse med allmenngjøringen 
av Renholdsoverenskomsten, hadde vedtatt en forskrift som 
opprettholdt lønnsforskjellen mellom Renholdsoverenskomsten 
og Riksavtalen, noe som ville innebære ulik avlønning 
mellom de som er omfattet av Riksavtalen og de som er 
omfattet av Renholdsoverenskomsten. Avtaleforslaget til LO 
forutsatte lik avlønning ved at de allmenngjorte satsene fra 
Renholdsoverenskomsten skulle overstyre Riksavtalens lavere 
satser, noe som ikke ble innfridd i allmenngjøringsforskriften. I og 
med at grunnlaget for avtalen ble endret, ble den ikke undertegnet

Punkt 2 i forskrift til allmenngjøring av 
Renholdsoverenskomsten ble vurdert av professor Stein 
Evju, Universitetet i Oslo, som mente det var tariffstridig 
av tariffbundet arbeidsgiver å binde seg til konkurrerende 
tariffavtaler som fraviker den tariffavtalen man i 
utgangspunktet er bundet av. I denne saken er ISS bundet 
av Renholdsoverenskomsten og har senere latt seg binde til 
Riksavtalen i medhold av AML § 16-2 (2).

Arbeidsliv
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NHO, NHO Service og NHO Reiseliv meddelte i et felles brev 
til Arbeidstilsynet at de har og fortsatt vil legge til grunn at 
Riksavtalen gjelder for både værelsesbetjening og renhold 
på hotellene, uavhengig av om arbeidet utføres av hotellets 
egne ansatte eller av innleid servicebedrift. I og med at 
tvist om avtalevalg, fant forbundet det riktig å be om at 
LO-Sekretariatet tok stilling til anken, slik at det kan skje en 
rettslig avklaring i spørsmålet om avtalevalg. Mot stemmene til 
Fellesforbundet og Fagforbundet opprettholdt LO-sekretariatet 
organisasjonskomiteens vedtak fra oktober 2010. Basert på 
den avgjørelsen tok LO senere saken opp med NHO for videre 
behandling.

Juridisk bistand og rettsavgjørelser
Juridisk bistand ytes i yrkesskadesaker og stillings vernsaker i 
forbindelse med omstillinger og ned bemanninger. Forbundet 
har også en mengde saker som går på bistand til utenlandsk 
arbeidskraft i forbindelse med manglende utbetaling av lønn, 
underbetaling og feriepenger. I tillegg kommer saker hvor 
forbundet har behov for juridisk råd givning og veiledning generelt.

I 2012 ble det avsluttet 148 saker som forbundet hadde tatt ut 
stevning i. Dette er 10 flere enn i forrige periode. Det ble avsagt 
dom i 14 saker. Ti av disse ble vunnet og fire tapt. 

Se tabell 3.
Godkjenning av arbeidstidsordninger
Etter Arbeidsmiljøloven (AML § 10-12) kan det inngås avtale 
mellom fagforening med innstillingsrett og den enkelte bedrift 
om arbeidstidsordninger som avviker fra lovens alminnelige 
bestemmelser. Seks av LOs forbund, deriblant Fellesforbundet, 
inngikk i mars 2011 forbundsavtalen om innarbeidingsordninger 
etter AML § 10-12 (4). 

Arbeidstidsordninger med inntil 10,5 timer per dag behandles 
av forbundet. Alle andre arbeidstidsordninger utover 10.5 timer 
per dag godkjennes av LO.

Se tabell 4 og 5. 

Forbundsleder Arve Bakke fikk blomster fra Likestillingsombudet som følge av bestemmelsene i frontfaget om 14 dager betalt pappaperm.
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Bedriftsdemokrati

Halvparten av norske arbeidstakere er ansatt i konsern og 
konsernliknende selskap. Konsernformen reiser en rekke 
utfordringer for de tillitsvalgte, der viktige beslutninger tas langt 
unna den enkelte arbeidsplass, kanskje i utlandet.

Forskjellen er stor mellom konserntillitsvalgtrollen i store 
norskeide konserner og klubbledere i enkeltbedrifter som 
inngår i utlandskeide konserner. Det er også store ulikheter 
mellom konsernene i hvor utviklet konsernarbeidet er, og 
hvordan arbeidstaker- og partssamarbeidet er organisert. 
Men det er også mange likheter, og de tillitsvalgte har derfor 
stort utbytte av å utveksle erfaringer med hverandre. 39 
av forbundets tillitsvalgte i konsern deltok i 2012 på LOs to 
konsernkonferanser.

Forbundet ga bistand til tillitsvalgte i flere konsern, både 
om deres virksomhet og deres muligheter til påvirkning i 
konsernstyrene, og i forhold til samarbeid med kolleger på 
europeisk nivå. Det ble også gitt bistand ved (re)forhandling 
av avtaler om europeiske samarbeidsutvalg (EWC). Forbundet 
deltok derfor i flere konsernfaglige arbeidsgrupper i nordiske og 
europeiske føderasjoner, og overtok i oktober 2012 ledelsen for 
det selskapspolitiske nettverket til Industriansatte i Norden.

Likestilling og likeverd
Likestillings- og likeverdsutvalget i forbundet drøftet og kom 
med råd og innspill til aktuelle høringer og problemstillinger. 
Forbundet besvarte i 2012 flere høringer om likestilling og 
likeverd blant annet Likestillingsutvalgets NOU 2011:18 Struktur 
for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. 

Forbundets likestillings- og likeverdskonferanse i 
september, hadde to hovedtema. Den første hadde fokus på 
Likestillingsutvalgets rapport som kom i august, NOU 2012:15 
Politikk for likestilling. Del to hadde fokus på Fellesforbundet og 
hvordan forbundet skal få flere kvinnelige tillitsvalgte og flere 
tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. 

Helse, miljø og sikkerhet
Forbundet fortsatte i 2012 sitt arbeid med å følge opp de 
innspill som ble gjort til stortingsmelding nr. 29. I arbeidet la 
forbundet særlig vekt på å følge opp behovet for å revidere 
deler av arbeidsmiljøloven som omhandler sanksjonsmuligheter 
ved brudd på lovverket, styrking av Arbeidstilsynet og 
Petroleumstilsynet, tiltak for å gjøre det enklere å allmenngjøre 
tariffavtaler. Videre spilte vi inn forslag om å forsterke 
medbestemmelse - og partssamarbeidet, herunder en 
bransjeretting av arbeidsmiljøutfordringene. Meldingen ble 
behandlet i Stortinget i 2012.

Forbundet deltok sammen med andre forbund i en rekke 
utvalg og prosjekter innenfor HMS-området. Regelverks-

forenklingsprosjektet hvor 47 HMS- forskrifter skal samles til 6, 
medførte mye aktivitet i forbundet. 

Forbundet startet arbeidet med landsmøtevedtaket som 
omhandler Fellesforbundet og HMS. Det er etablert et eget 
HMS-utvalg som skal foreta en gjennomgang av forbundets 
HMS- arbeid, foreta prioriteringer og komme med forslag til 
tiltak. Utvalget skal også vurdere behovet for partsammensatte 
bransjevise HMS-forum. 

Fellesforbundet deltok i 2012 på flere samarbeidsarenaer 
innenfor petroleumsvirksomheten for å styrke helse, miljø 
og sikkerhet. De tre viktigste var Petroleumstilsynets 
sikkerhetsforum, et trepartsamarbeid mellom myndighetene, 
næringen og fagbevegelsen, Regelverksforum, en parts-
sammensatt gruppe etablert av Petroleumstilsynet og 
Samarbeid for sikkerhet (SFS) et forum med aktivitet for blant 
annet utarbeidelse av HMS- anbefalinger for oljeindustrien for 
beste praksis. Forbundet deltok også i LOs olje- og gassutvalg.

EU-kommisjonen fremmet i oktober 2011 et forslag om en 
forordning om sikkerhet i offshore olje- og gassvirksomhet, som 
det var meningen også skulle omfatte Norge. Formålet var å 
heve sikkerhetsnivået i søreuropeiske land opp mot nivået i 
Nordsjøen. Forslaget vakte kraftige motreaksjoner fra indu-
strien, fagforeninger og myndigheter i Nordsjølandene, som 
mente det brøt så sterkt med eksisterende sikkerhetsregimer 
at det ville svekke sikkerheten. Medvirkning fra de ansatte og 
verneombudsordninger var fraværende i forslaget. 

Gjennom en ad-hoc arbeidsgruppe i IndustriALL Europe, har 
forbundet deltatt i arbeidet med formuleringen av de krav 
som europeisk fagbevegelse brukte i sitt arbeid overfor EU-
kommisjonen og EU-parlamentet. Den norske regjeringen har 
meldt fra til EU at Norge mener at direktivet ikke er EØS-
relevant og dermed ikke vil omfatte norsk sokkel.

Regionale verneombud
Forbundets regionale verneombud for byggfagene la i 2012 
ned et betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneom- 
budene gjennomførte ca 4000 byggeplassbesøk. Verne-
ombudene stanset arbeid i henhold til arbeidsmiljølovens § 6-3, 
umiddelbar fare for liv og helse, 900 ganger. 

Samarbeidet med BNL fortsatte sin positive utvikling på 
arbeidsmiljøområdet i 2012. Dette medførte at Fellesforbundet 
samarbeidet med BNL på flere prosjekter som er viktige for 
medlemmene på HMS-området innenfor fellesoverenskomsten for 
byggfag. 

Prosessen med etablering av den regionale verneombuds-
ordningen for hotell, restaurant, reiseliv og renhold har tatt mye 
lengre tid en forutsatt, blant annet med bakgrunn i problem-
stillinger om hvor ombudene skal ansettes og en avkaringer om 
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forskriften, og om administrative og juridiske forhold inkludert 
innkreving av avgiften til fondet. Ordningen vil være etablert og 
de regionale verneombudene ansatt innen 1. mars 2013.

Inkluderende arbeidsliv
Fellesforbundet har i 2012 videreført samarbeidet med tariff-
partene der dette arbeidet er etablert. Hovedfokuset er fortsatt 
på områdene:

NHO Grafisk – Sivil overenskomsten, Norsk Industri – støperi-
området, BNL – Byggindustri (spesielt betongindustrien) og 
NHO Luftfart/NBF.

Det har vært arbeidet godt på alle disse områdene, men alle 
har ulike arbeidsformer, aktiviteter og mål. Samarbeidet med 
BNL resulterte i en brosjyre om sykefraværsoppfølging våren 
2012 og sammen med Norsk Industri gjennomførte vi flere 
bedriftsbesøk i 2012.

NHO Reiseliv – Riksavtalen holder på med utvikling av et 
bransjerettet HMS. Kurset skal ha fokus på forebyggende arbeid, 
og er et felles tiltak mellom partene som en del av IA-arbeidet.  

Fellesforbundet rapporterer hvert halvår til LO om vårt arbeid og 
vår aktivitet.

Arbeid mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet
En av forbundets prioriterte oppgaver i 2012 var basert på 
landsmøteuttalelsen om det organiserte arbeidslivet, herunder 
arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. Dette førte til et bredt 
engasjement på området. Forbundets prioritering av useriøsitet og 
sosial dumping førte til at forbundet også i 2012 framsto som en 
sentral aktør i kampen mot sosial dumping både nasjonalt og lokalt.

Media viet stor oppmerksomhet omkring saker som har 
med sosial dumping å gjøre. I medieomtalene framsto 
Fellesforbundet som en aktiv pådriver for et ryddig og seriøst 
arbeidsliv.

I forbindelse med allmenngjøringsloven og virkemidlene rundt 
denne, signalisert regjeringen i St.meld. 29 ”Felles ansvar for 
et godt og anstendig arbeidsliv” at den vil komme med flere 
tiltak gjennom en handlingsplan 3, for å styrke det seriøse 
arbeidslivet. Forbundet har vært premissleverandører for 
Regjeringen når det gjelder innspill til innholdet i den kommende 
tiltakspakken, som vil bli lagt fram våren 2013.

Det er fortsatt en stor økning i bruk av innleide arbeidstakere 
gjennom vikarbyråer og bemanningsforetak. Landsmøtets vedtak 
om å sikre oppslutning for at vikarbyrådirektivet ikke skulle innføres 
i norsk rett er blitt fulgt opp gjennom politisk arbeid, og blant annet 
deltakelse i en politisk streik mot innføring av direktivet. Regjeringen 
valgte likevel å implementere direktivet i norsk rett gjeldende i 
fra 1. januar 2013. Som en oppfølging av implementeringen av 
vikarbyrådirektivet, har regjeringen styrket arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om innleie ved å innføre et likebehandlingsprinsipp. 
Likebehandlingsprinsippet skal styrke innleide arbeidstakernes 
rettigheter ved at de innleide skal ha de samme lønns- og 
arbeidsvilkår som de fast ansatte i virksomheten de blir innleid til. 
Forbundet var en aktiv bidragsyter til dette regelverket gjennom det 
fagligpolitiske arbeidet ovenfor både LO og Stortinget.

Landsmøtets vedtak i 2011 om en forenkling av dagens 
allmenngjøringsordning og fjerning av dokumentasjonskravet 
ble fulgt opp av forbundet gjennom de forbundsvise lønns-
forhandlingene ved tariffoppgjøret i 2012. I meklingsresultatet 
ble det oppnådd enighet om at partene skulle følge opp kravet 
om en forenkling av dagens allmenngjøringsordning ved en 
felles henvendelse til Regjeringen på dette spørsmålet.

I frontfagsforhandlingene ved tariffoppgjøret i 2012 ble partene 
også enige om å innføre et nytt bilag i overenskomstene som 
omhandler innleie av arbeidskraft. Dette bilaget styrker de tillits-
valgtes rettigheter om å inngå avtaler om innleie i bedriftene og 
hvor likebehandlingen i bilaget er knyttet opp mot de nye bestem-
melsene som ble innført i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2012.

Når det gjelder samarbeidet mellom tariffpartene for å bekjempe 
sosial dumping, var også dette året preget av rettsaken som 
Norsk Industri og NHO har reist mot staten på vegne av ni verft 
om allmenngjøringsvedtaket i skips- og verftsindustrien. Etter at 
staten vant saken i Tingretten med forbundet som partshjelper, 
anket Norsk Industri/NHO saken til Borgarting Lagmannsrett. Før 
behandlingen i Lagmannsretten ble saken sendt til EFTA-domstolen 
for en høring og uttalelse. Det forelå en rettsuttalelse fra EFTA-
domstolen i januar 2012, som ga staten medhold på de fleste av 
punktene. Uttalelsen stilte imidlertid spørsmål ved lovligheten av å 
allmenngjøre reise, kost og losji samt 20%-tillegget. Til tross for de 
bemerkninger som kom i fra EFTA-domstolen vant staten på nytt 
saken i Borgarting Lagmannsrett på alle punkter. Dette førte igjen til 
at Norsk Industri/NHO anket saken til Høyesterett. 
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Samfunnspolitisk arbeid

Utviklingen i våre bransjer i 2012 

Euroområdet var i 2012 inne i sin andre resesjon siden 
2008. Mange av landene slet med høy statsgjeld og 
budsjettunderskudd. Svaret ble store innstramninger 
i finanspolitikken i de mest utsatte landene. Det 
bidro til å kvele den økonomiske veksten, som i 
sin tur vanskeliggjorde arbeidet med å få orden i 
statsfinansene. 

For 2012 under ett ser det nå ut som veksten i 
BNP Fastlands-Norge ble 3,4 prosent. Det er klart 
høyere enn trendveksten på vel 2,5 prosent. Det var 
markedsrettet tjenesteyting og annen vareproduksjon 
(bygge- og anleggsvirksomhet, El-forsyning og 
primærnæringer) som ledet an i oppgangen. 
Industriomsetningen økte med 5,2 prosent i 2012. 
Økningen var på 8,7 prosent på hjemmemarkedet, men 
var langt svakere på eksportmarkedet; kun 0,2 prosent. 

Norsk industriproduksjon gikk opp med 2,7 prosent 
fra 2011 til 2012. Forskjellene mellom de ulike 
næringene i industrien økte i 2012. Leverandører 
til olje- og gassektoren hadde en betydelig 
omsetningsvekst fra 2011 til 2012. Størst vekst var 
det for næringen bygging av skip og oljeplattformer, 
med 23,8 prosent, etterfulgt av maskinindustri med 
22,3 prosent. Sistnevnte næring hadde en kraftig 
oppgang i både pris og produksjonsvolum i 2012. 
Næringene maskinreparasjon og -installasjon 
hadde en omsetningsvekst på 14,4 prosent. Sterk 
kronekurs, svake markedsforhold og lageroppbygging 
førte derimot til at produksjonen i næringer som 
papir- og papirvareindustri falt med hele 16% i 2012. 
Forskjellene mellom industri knyttet til norsk og 
internasjonal olje- og gassvirksomhet og tradisjonell 
norsk eksportindustri økte i 2012. 

Grafisk industri er fortsatt utsatt for en 
priskonkurranse fra utlandet og en stadig utflytting 
av trykkoppdrag. Produksjonen innenfor trykking 
og grafisk industri falt med i overkant av 6% i 2012. 
Produksjonsvolumet innenfor tekoindustrien falt med i 
overkant av 5%.

Verdien av bygge- og anleggsnæringens 
ordrebeholdning var fem prosent høyere ved 

utgangen av 2012 enn ved utgangen av 2011, 
målt i løpende kroner. Bedriftene i bygge- og 
anleggsnæringen omsatte for nesten 274 milliarder 
kroner i perioden januar-oktober 2012. Det er 12,9 
prosent mer enn i samme periode i 2011. For bedrifter 
som tilhører næringshovedgruppen oppføring av 
bygninger, steg omsetningen 15,9 prosent i de 
ti første månedene i 2012 sammenlignet med 
året før. Den samlede produksjonen i bygge- og 
anleggsnæringen var tre prosent høyere i 4. kvartal 
2012 enn i 4. kvartal året før, når vi korrigerer for 
antall virkedager i året. 

De fleste reiselivsnæringene opplevde en solid 
omsetningsvekst i 2012. Omsetningen for  
serveringsbedrifter økte blant annet med 6,7 prosent 
fra året før. Også norsk overnattingsvirksomhet 
rapporterte positive omsetningstall i 2012. 
Hotellene omsatte for 11,9 milliarder kroner i 
2012, en økning på fem prosent fra året før, men 
det er store forskjeller innen bransjen. Hoteller i 
utkantene sliter med både belegg og priser, mens 
byhoteller og hoteller rundt store knutepunkter går 
svært godt. Situasjonen i serveringsnæringen er 
fortsatt utfordrende. Det er stadig saker om svart 
arbeid og lønnsomheten er lav. Forbundet har ved 
flere anledninger tatt opp kravet om en helhetlig 
gjennomgang av næringen og dette ser nå ut til å bi 
en realitet.

Den norske havbruksproduksjonen var i 2012 på om 
lag 1,26 million tonn, hvorav laks og ørret utgjorde 
98,8% prosent av kvantumet. Produksjonen av 
laks og ørret har vokst med 8% hvert år de siste ti 
år, og er fordoblet siden 2004. Havbruksnæringen 
bidrar til viktig aktivitet og sysselsetting langs 
kysten. Havbruksnæringen inkludert foredlings- og 
handelsleddet sysselsetter i overkant av 8500 
personer og 21000 personer medregnet ringvirkninger 
i tilknyttede næringer. Førstehåndsverdien på salg 
av oppdrettsfisk var i 2012 om lag 34 milliarder. 
Veksttakten i verdiskapingen er sterk både relativt til 
den nasjonale økonomien og til industrien for øvrig. 
I 2012 var det 89 aktører som eide 132 selskaper 
som innehadde alle 932 ordinære tillatelser for 
matfiskoppdrett.
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Det næringspolitiske arbeidet

På tross av en svak internasjonal utvikling holdt aktiviteten 
i våre bransjer seg brukbart oppe i  2012. Det henger i 
stor grad sammen med at deler av industrien har fått klare 
vekst-impulser fra petroleumsvirksomheten, og at norsk 
økonomi i 2012 hadde et høyt aktivitetsnivå. Likevel har det 
også vært problemer i enkelte næringer. Særlig gjelder dette 
treforedling som opplever nedgang. Norske Skog- Follum ble 
nedlagt vinteren 2012 og Peterson gikk konkurs våren 2012. 
Etter at Orkla-konsernet en tid hadde arbeidet med salg av 
Borregaard ble selskapet høsten 2012 børsnotert og Orkla- 
konsernet solgte 81% av aksjene i selskapet. Forbundet har 
bistått tillitsvalgte i disse og andre saker innenfor treforedling. 

Ellers har forbundet lagt vekt på arbeidet med reiselivs-
politikken gjennom deltakelse i Strategisk råd. Særlig er det 
lagt vekt på tiltak som kan bidra til helårs reiseliv og helårs 
arbeidsplasser. Forbundet har bidratt med innspill til Revidert 
reiselivsstrategi som ble lagt fram våren 2012. Videre har 
forbundet deltatt i møter i forbindelse med regjeringa sitt arbeid 
med byggemelding som ble  lagt fram høsten 2012. Gjennom 
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond har forbundet 
bidratt til at forskningsinnsatsen mot lakserømning, lakselus- og 
sykdomsbekjempelse og arbeidsmiljøforskning har blitt styrket. 

Eksportfinans 

Vedvarende uro i det internasjonale finansmarkedet viser 
hvor viktig gode og stabile kreditt- og garantiordninger er 
for våre eksportbedrifter. Endrede rammebetingelser skapte 
i løpet av 2011 usikkerhet knyttet til den eksisterende 
ordningen for eksportfinansiering gjennom Eksportfinans og 
forbundet arbeidet med saken både overfor LO og regjeringa. 
Regjeringen fremmet i april en lovproposisjon til Stortinget 
(eksportkredittloven) om etablering av et nytt selskap som 
skulle forvalte ordningen med offentlig støttede eksportkreditter.
Eksportkreditt Norge AS skal på vegne av staten yte lån til 
eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån og 
CIRR-kvalifiserte markedslån på forretnings messige vilkår. 

Fellesforbundet mener den nye ordningen for eksportfi-
nansiering er en god og forbedret ordning. Ved at staten tar 
over finansieringsansvaret vil det ikke være usikkerhet om 
ordningen har tilstrekkelige rammer og bæreevne. 

Energipolitikk 
Regjeringen la 11. september  fram forslag til en CO2-
kompensasjonsordning for norsk industri. Norske kraftpriser 
har økt som en utilsiktet følge av det europeiske systemet for 
handel med utslippskvoter. Kraftforedlende industri har måttet 
betale mer for krafta og har dermed fått en konkurranseulempe 
i forhold til industri i andre deler av verden som ikke er underlagt 

Norske Skog Follum, ble nedlagt vinteren 2012 Foto: Erlend Angelo
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et tilsvarende kvotesystem.  For å hindre at kraftforedlende 
industri flyttes ut av Europa har EU åpnet for at denne industrien 
skal kunne få kompensasjon for CO2-påslaget i kraftprisen. 
Landsmøtet i Fellesforbundet krevde at også Norge utnytter denne 
muligheten for støtteordninger til vår kraftforedlende industri.

CO2-kompensasjonsordningen som regjeringen nå foreslår, 
skal knyttes tett opp mot metoden for beregning av støtte 
som angis i EUs retningslinjer. Omfanget av ordningen vil 
kunne variere fra år til år avhengig av utviklingen i kvoteprisen. 
Ordningen skal gjelde for perioden 1.7.2013 - 31.12.2020. 
Den omfatter alle 15 sektorene som i henhold til EUs 
retningslinjer er støtteberettigede. Dette inkluderer blant annet 
produsenter av aluminium, ferrolegeringer, kjemiske produkter 
og treforedling. Den nye ordningen skal forvaltes av Klima- og 
forurensingsdirektoratet (Klif). 

Klima og miljøpolitikk
Vår tids største utfordring er å få ned utslippene av klimagasser. 
Målene fram mot 2050 innebærer nærmest totalt utslippsstopp, 
og store omlegginger er allerede på gang. Dette gir store 
utfordringer, men også store muligheter, for norsk næringsliv. 
Dette var bakgrunnen for landsmøteuttalelsen ”Klima for 
verdiskaping”, som var retningsgivende for forbundets arbeid på 
dette området.

Siden starten i 2008 har forbundet deltatt i Forum for 
miljøteknologi, et samarbeidsorgan for en rekke store bedrifter 
innen energisektoren, maritim næring og kraftkrevende industri, 
med prosjekter og ambisjoner innen miljøteknologi.

Forumets utgangspunkt er at fornybar energi og miljøteknologi 
er av de sterkest voksende markedene globalt, og at norsk 
næringsliv på disse markedene har teknologisk kompetanse og 
erfaring som gir et fortrinn. Men omstillingene er kostbare og 
innebærer stor kommersiell risiko i store og umodne markeder. 
Forumet arbeider derfor for å bedre rammebetingelsene og å få 
myndighetene til å bidra med virkemidler som reduserer risiko 
og stimulerer til nye løsninger.

I tiden etter at forumet ble opprettet har regjeringen arbeidet 
med en nasjonal næringsstrategi for miljøteknologi, nedsatt et 
strategisk råd for miljøteknologi der forumet er representert, 
opprettet egne ordninger for miljøteknologi og åpnet opp for at 
også store bedrifter kan motta tilskudd til miljøteknologiprosjekter. 
Det har blitt et mer helhetlig virkemiddelsett fra Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og Enova. Forumet har stimulert denne 
utviklingen og ga mange innspill som har blitt lyttet til.

I november arrangerte forbundet i samarbeid med Norsk Industri 
en klima- og energikonferanse i Oslo. Konferansen ble åpnet 
av miljøvernministeren og de to organisasjonenes ledere. Tema 
på konferansen var forventninger om energitilgang og –forbruk, 
og industriens muligheter og myndighetenes virkemidler. 
Innledere var lederen for Statkraft, miljøorganisasjoner, ledere 
og tillitsvalgte fra industrien, samt statssekretær i Olje- og 
energidepartementet. Konferansen konkluderte med at det er 
store muligheter for den industrien som klarer å omstille seg til 
framtidens krav og muligheter, og som utnytter Norges fordeler i 
energi, bedriftsbasert innovasjon og samarbeidskultur.

Arbeidsmarked og velferdspolitikk
Både innenfor samlegruppen ”Bygg- og anlegg” og ”Industri-
arbeid” har ledigheten fortsatt å falle fra 2011 til 2012, og i løpet 
av de siste to årene har ledigheten innefor disse gruppene falt 
med mellom 25 prosent og 30 prosent. Innefor samlegruppen 
”Reiseliv og transport” har ledigheten holdt seg om lag 
uforandret siden 2010.

Ledigheten økte i fjor i undergruppen ”Andre bygningsarbeidere” 
(som blant annet innholder fag som murere, malere 
og byggtapetserere, overflatebehandlere og lakkerere, 
betongarbeidere, taktekkere, gulv- og flisleggere, gips- og 
sparklingsarbeidere, isolatører, glassarbeidere og steinhoggere).  
Vi hadde også en klar økning i undergruppen ”Andre håndverkere” 
innenfor industriarbeid (som blant annet inneholder fag som 
verktøymaker, metalldreiere, metallslipere, gull- og sølvsmeder og 
grafiske fag som førtrykkere, trykkere og innbindere). 

Se tabell 11

Norske Skog Follum, ble nedlagt vinteren 2012 Foto: Erlend Angelo
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Ved inngangen til 2012 var det skapt stor usikkerhet rundt NAVs 
praktisering av reglene for dagpenger ved permitteringer etter 
Hovedavtalen. Forbundet tok dette forholdet opp både med LO 
og Arbeidsdepartementet. Høsten 2012 meddelte NAV at de 
ville gjennomgå sin praksis og retningslinjer på området. Nye 
retningslinjer ble utviklet i dialog med LO og NHO, og vil i større 
grad kunne sikre en lik og forutsigbar praktisering av regelverket.

I sine innspill til statsbudsjettet 2013 tok Fellesforbundet 
opp nivå på tiltaksplasser for personer med nedsatt 
arbeidsevne og tiltak for unge under 25 år. I statusbudsjettet 
for 2013 ble antallet tiltaksplasser for personer med nedsatt 
arbeidsevne oppjustert. Regjeringen endret innretningen på 
garantiordningene for ungdom i alderen 20-24 år. Det skal 
i større grad tas hensyn til den enkeltes individuelle behov 
for bistand. Målgruppen for garantiordningene omfatter også 
ungdom med nedsatt arbeidsevne. I tillegg valgte regjeringen å 
skille ut varig tilrettelagt arbeid (VTA) i egen budsjettpost. 

Forbundet tok opp økning av dagpengesatsene, fjerning av 
ventedagene og at alle trygdeytelser som gis som erstatning for 
ordinær lønn må gi grunnlag for feriepenger. Vi tok også opp at 
reglene for dagpenger må gi rom for at ansatte som har startet et 
utdanningsløp før permittering får rett til dagpenger tilsvarende 
stillingsprosenten. Her fikk ikke forbundet gjennomslag.

Utvalget for arbeidsrettede tiltak overleverte sin innstilling NOU 
2012:6 Arbeidsrettede tiltak i februar 2012. Utvalget klarte 
ikke komme med et felles forslag på modell, de delte seg i 
tre. Fellesforbundet støttet, sammen med LO, modell I som vil 
videreutvikle og effektivisere dagens system. Vi mener systemet 
for arbeidsrettede tiltak fortsatt må være en sentral del av 
arbeidsmarkedspolitikken, men det bør samtidig forenkles og 
effektiviseres. Det kom ingen avklaring fra departementet i løpet 
av 2012. Men forbundet vil forsette å jobbe med NOUen i 2013.

Pensjonspolitikk
Banklovkommisjonen la i juni 2012 fram NOU 2012:13 
Pensjonslovene og folketrygdreformen II. Utredningen inneholdt 
utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring. I 
Fellesforbundets innspill til LOs høringsuttalelse foreslo vi 
fjerning av krav til 12 måneders ansiennitet for å få med 
opptjening og krav til mer enn 20 % stilling for opptak i ordning. 
I tillegg foreslo vi at loven må inneholde bestemmelse om at 
permitterte arbeidstakere fortsatt skal være med i ordningen. 
Overgangsregler og overgangsperioder ble ikke behandlet i 
denne NOUen. Dette er del av fase III som skal behandles i 
2013. Arbeidet med tilpasning av pensjonslovene vil forstsette i 
2013 og ny lov vil tidligst gjøres gjeldende fra 2014.

I januar 2012 la Banklovkommisjonen fram NOU 2012:3 
Fripoliser og kapitalkrav. Bakgrunnen for forslagene 
var pensjonsinnretningenes utfordringer med fripoliser. 

Banklovkommisjonen foreslo her blant annet å heve 
minstegrensen for når fripoliser utstedes fra 50 prosent av G 
til 150 prosent av G. Dette gikk Fellesforbundet i mot og er 
fornøyd med at endelig lovforslag ikke inneholdt økning av 
beløpsgrensen for rett til fripolise.

Forbundet behandlet flere henvendelser angående 
problemstillinger knyttet til ansiennitetskrav ved uttak av AFP.

Boligpolitikk
I 2012 startet regjeringen arbeidet med en ny stortingsmelding 
om boligpolitikk. Med utgangspunkt i uttalelsen fra landsmøtet 
oktober 2011: Ein bustadmarknad for alle utarbeidet forbundet 
innspill til regjeringens arbeid med denne meldingen. Selv 
om forbundet ikke så behovet for en større boligpolitisk 
reform pekte vi blant annet på behovet for økt boligbygging i 
pressområdene  Hvor målet må være å bygge minst 40.000 
nye boliger og minst 5.000 nye ikke-kommersielle utleieboliger 
i snitt for årene 2013 – 2017. En jevn og tilstrekkelig 
boligbygging forutsetter også at kommunene regulerer og 
behandler byggesøknader forløpene og effektivt og at det 
legges til rette for utbygging av infrastruktur.

Forbundet forslo i sitt innspill også en utredning om måter det 
offentlige kan være en garantist for at boligforsyningen blir 
jevnere og at aktiviteten kan holdes oppe også i nedgangstider. 

Utdanning og fagopplæring
Landsmøteuttalelsen om utdanningspolitikk bler fulgt opp 
gjennom forbundets representasjon og arbeid i sju faglige råd og 
i Samarbeidsrådet for fagopplæring i arbeidslivet. Forbundet ga 
gjennom møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og 
gjennom representasjon i de partssammensatte rådene, politiske 
innspill til stortingsmeldingen som blir lagt fram i mars 2013. Internt 
koordinerte forbundet arbeidet i de partsammensatte rådene.

Forbundet arrangerte en utdanningskonferanse 14. november. 
Hovedtema var hvordan en kan sikre voksne arbeidstakere 
rett og mulighet for relevant fagopplæring. Statssekretær 
i Kunnskapsdepartementet og direktør i VOX innledet på 
konferansen. I tillegg var det innledere fra lokale tillitsvalgte 
som redegjorde for sine erfaringer med å legge til rette for 
at voksne skal ta fagbrev. Avdelingene har som en av de 
prioriterte oppgavene fått i oppdrag å kartlegge omfanget av 
ufaglært arbeidskraft innen sitt avdelingsområde. Forbundet 
hadde i forkant av konferansen utviklet et kartleggingsverktøy til 
bruk for dette. Det var utviklet i samarbeid med Fellesforbundet 
avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening som hadde 
utprøvd kartleggingsverktøyet på arbeidsplasser innen 
avdelingens organisasjonsområde. Kartleggingsverktøyet ble 
sendt konferansedeltakerne i forkant av konferansen med en 
oppfordring om å gjennomføre en kartlegging i samsvar med de 
prioriterte oppgavene for avdelingene.
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Fellesforbundets organisasjon
Medlemsutvikling og rekruttering

Fellesforbundet hadde ved utgangen av 2012 totalt 150 627 
medlemmer, herav 105 061 yrkesaktive og 1 902  student- og 
elevmedlemmer. Dette var en nedgang på medlemmer totalt på 
510 og en oppgang på 311 yrkesaktive. Bransjer som hotell-, 
restaurant og reiseliv, VTA og asfalt opplevde medlemsvekst i 
2012. Andre bransjer som byggeindustri, treforedling, grafisk og 
tekstil/konfeksjon hadde tilbakegang i medlemstallet.

Se tabell 6

Av forbundets 105 061 yrkesaktive medlemmer kan 87 385 
identifiseres mot overenskomst.

Se tabell 7

I tillegg var 4221 medlemmer tilknyttet bedrifter uten tariffavtale 
der bare kontingenttrekkavtale er gjort gjeldende, en oppgang 
på 163 medlemmer  fra 2011.

Forbundet hadde som mål å rekruttere 16 000 nye medlemmer 
og redusere andelen strøkne og utmeldte medlemmer i 2012. 
Dette målet skulle oppnås gjennom å bistå avdelingene i 
organisasjonsbygging med vekt på å øke forståelsen for 
tariffavtalens betydning, spesielt blant ungdom og blant 
innvandrere.  
 
I 2012 satte i alt 68 av 106 avdelinger konkrete rekrutteringsmål. 
Dette var en positiv utvikling fra året før. Avdelingenes 
målsettinger var basert på erfaringstall fra tidligere år, og la et 
viktig grunnlag for prioriteringer og vurderinger som gjøres i 
organisasjonen. Det fortalte oss hva som var forventet utvikling i 
medlemsbedrifter og bransjene framover.  
 
Det sentrale rekrutteringsutvalget møttes for erfaringsutveksling 
og diskusjoner av planer, metoder og strategier. Dette var 
viktig for arbeidet med innføringen av de nye retningslinjene 
for møteplasser mellom forbundets avdelinger og forbundets 
administrasjon. Det er fortsatt lokale forskjeller på hvordan 
møteplassene fungerer, men det var positiv utvikling i de fleste 
områder. Rekrutteringsutvalget var viktige bidragsytere og 
pådrivere også i arbeid med andre prioriteringer og satsinger. 
Skolebesøk, oppfølging av lærlinger og generelt ungdomsarbeid 
fikk drahjelp gjennom utvalget og de nye møteplassene. Pilot-
prosjekt for organisering av innleid og utenlandsk arbeidskraft ble 
fulgt opp av administrasjonen. De nye likebehandlingsverktøyene 
vil kunne bidra til ytterligere erfaringer og resultater i prosjektet. 
 
Arbeidet med innleieoffensiven har hatt høy prioritet og følges 
opp videre framover.  

Et viktig satsningsområdet er generell organisasjonsbygging 
for å få framdrift i arbeidet med organisering av innleide og i å 
avskaffe bruk av uønsket og ulovlig innleie.  
 
For kartlegging og mulighetsanalyser av bransjene våre var 
overenskomstansvarlige og bransjerådene viktige med sin 
kompetanse. Her hentes grunnlag for strategier og prioriteringer 
framover. Flere bransjer er godt i gang og kom med verdifulle 
innspill for et videre arbeid. 
 
Totalt ble det  i  2012 rekruttert 17 285 nye medlemmer til 
forbundet, altså over 1 200 flere enn målet for 2012 og 1282 flere 
enn forrige år. 17 794 medlemmer meldte seg ut. Det er 1128 
flere enn i 2011. Gjennom 2012 opplevde forbundet en fortsatt 
tilbakegang i sitt totale medlemstall. Den positive utviklingen 
ligger i en liten nedgang på frafall totalt, og en beskjeden men 
positiv utvikling i antall yrkesaktive medlemmer. Det viser at vi 
med vår evne og vilje til å videreutvikle og prioritere virkemidler 
som fungerer, blir stadig bedre på det vi gjør. 

Forbundets lokalavdelinger
Ved utgangen av 2012 hadde forbundet 106 lokalavdelinger. 
Det var fire færre enn forrige år. Avdelingene er selvstendige 
organisasjonsledd innenfor forbundet med egne vedtekter, 
økonomi og styrer. Hvor aktive avdelingene er, er først og 
fremst opp til hva avdelingene gjør selv. 

De fleste av forbundets avdelinger utfører sine oppgaver 
tilfredsstillende også i henhold til vedtektene og handlingsplaner, 
men det finnes fortsatt avdelinger som på langt nær oppfyller 
sine oppgaver. Forbundet utfører virksomhetsrevisjon i 
avdelingene. Der det avdekkes mangler ved virksomheten 
foreslår forbundet tiltak i avdelingen for å sikre at medlemmene 
får det tilbud og den oppfølging de har krav på. 

Samtlige avdelinger skal benytte statsautorisert eller registrert 
revisor ved revisjon av sine regnskaper. Forbundet har ikke 
aktivt gått ut for å foreta øko nomisk revisjon i avdelingene, 
men foretok gjennomgang av regnskapene når det var 
sammenslutninger eller oppløsning, eller når avdelingene selv 
ba om bistand. 

Mer om lokalavdelingene, se tabell 8 og 9

Seksjonsråd/tariff- og bransjeråd
Landsmøtet i 2011 vedtok at de sju seksjonsrådene skulle 
nedlegges og erstattes av tariff-/ bransjeråd som skal oppnevnes 
av forbundsstyret for hver ny avtaleperiode. Disse skal normalt 
inngå i forbundets forhandlingsutvalg ved tariffoppgjørene De nye 
tariff-/bransjerådene  ble etablert med virkning fra 1. juni 2012. 
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Følgende 12 tariff/bransjeråd ble opprettet: industri, byggfag, 
hoteller og restauranter, byggeindustri, bil, treforedling, AMB/VTA, 
fly, avis, forsvarets verksteder, havbruk og grafisk sivilområdet.

Tariff/bransjerådene skal delta i arbeidet med og følge 
opp utredningsarbeid som er avtalt mellom partene, 
utarbeide konkrete tariffkrav basert på de prioriteringer som 
forbundsstyret fastsetter, drøfte bransjepolitiske utfordringer og 
problemstillinger ut over det som har en naturlig sammenheng 
med tariffpolitiske spørsmål og planlegge og arrangere 
bransjekonferanser.

Ungdomsarbeidet
2012 var et bra år for ungdomsarbeidet, med mange aktiviteter 
både sentralt og lokalt. 12.-15. april ble den nasjonale 
ungdomskonferansen gjennomført med 50 deltakere og gjester 
fra andre forbund nasjonalt og internasjonalt. I forkant av 
konferansen ble det holdt regionale konferanser. Kvaliteten på 
disse var varierende, men det går i riktig retning. 

I mai ble det arrangert faglig ungdomskurs med 20 deltakere. 
Kurset var vellykket med engasjert ungdom fra hele landet. 

I august var LO ungdom fra hele landet samlet på Utøya for å 
minnes de som ble drept 22. juli 2011. Sju personer deltok fra 
Fellesforbundet. Dette var en fin seremoni der det ble lagt ned 
blomster på alle de tre stedene forbundets medlemmer ble drept. 

I oktober arrangerte forbundet lærlingkonferanse på Sørmarka 
med 59 lærlinger. Skoleinformatørkurset ble holdt i november 
med 20 deltakere. 

Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet med å følge opp 
prosjektet med Frente Nacional de Trabajadores (FNT) i 
Nicaragua. Det vil bli arrangert studietur i 2013 der fokuset 
skal være å få ungdommer i FNT inn posisjoner i forbundet, 
samt likestilling. To representanter fra FNT var også gjester på 
ungdomskonferansen i april. 

Ungdomsutvalget
Det har vært avholdt sju møter i det sentrale ungdomsutvalget, 
der et var i forbindelse med ungdomskonferansen. I tillegg 
har forbundet vært representert på fem møter i LOs sentrale 
ungdomsutvalg. 

Ungdomsutvalget har også avgitt råd til ledelsen i forbindelse 
med forslagene til LO-kongressen 2013, til tariffoppgjøret og de 
prioriterte oppgaver for 2013.

Utvalget har i perioden bidratt til aktivitet i flere ADK for 
å understøtte oppfølgingen av de nye retningslinjene for 
ungdomsarbeid, med bistand i møter med ledelse og ungdom 
for opprettelse av ungdomsutvalg lokalt. Utvalget har bistått 
i utarbeidelse av retningslinjer og hjelpemidler til forbundets 

avdelinger for gjennomføring av  skoleinformasjon og 
lærlingpatrulje. Dette for å understøtte avdelingenes oppgaver i 
forbindelse med prioriterte oppgaver.

Prosjekt ungdomskontakt i Nord-Norge
Landsmøtet i 2011 vedtok at forbundet skulle gjennomføre 
et prøveprosjekt i landsmøteperioden, med ansettelse av 
ungdomskontakt på heltid i forbundet med tilhørighet i Nord-
Norge. Målet med  prøveprosjektet er å organisere unge 
arbeidstakere, engasjere disse i faglig aktivitet og politisk 
engasjement i samarbeid med forbundets avdelinger. Informasjon 
på videregående skole, oppsøkende virksomhet på bedriftene og 
ulike studietilbud skal også være sentrale aktiviteter.

Det er utarbeidet evalueringskriterier for prosjektet. 
Evalueringen skal være gjennomført før landsmøtet i 2015.

Sentrale kurs- og konferanser
I løpet av året har over 6 080 medlemmer og tillitsvalgte deltatt 
på kurs og konferanser arrangert lokalt og sentralt av forbundet, 
AOF og ved nordiske og internasjonale kurs. Dette er en 
nedgang på nesten 400 deltakere sammenliknet med 2011.

Studieaktiviteten er basert på de ressursene vi får fra 
Opplysnings- og utviklingsfondet (OU- fondet.) Fondsmidlene 
administreres av AOF Norge som disponerer og oppretter 
en klientkonto der utgiftene til kurs blir belastet. Midler er 
overførbare fra ett år til det neste. Forbundet brukte mer penger 
på kurs og konferanser, enn det forbundets andel av OU- 
midlene dekket. Dette på tross av at det ble overført midler fra 
året før.

Bare en mindre del av kursvirksomheten blir arrangert sentralt. 
Ti sentrale kurs ble arrangert i 2012 med i alt 299 deltakere. 

12 av forbundets tillitsvalgte deltok på nordiske og 
internasjonale kurs og konferanser i 2012.

I tillegg til sentrale kurs har også Fellesforbundet en betydelig 
andel deltakere på toppskoleringskurs, arrangert av AOF. Tema 
på slike kurs er blant annet arbeidsmiljø og arbeidsrett. I 2012 
var det 136 deltakere fra Fellesforbundet som fullførte kursene. 
Dette er nesten like mange som foregående år. Fellesforbundet 
har prioritert ansatte og tillitsvalgte på heltid i avdelingene til 
arbeidsrett og LO-skolen. Dette fordi disse i størst grad møter 
medlemmene i sitt daglige arbeid.

Forbundet arrangerte sju konferanser med ulike temaer og 
med i alt 236 tillitsvalgte som deltakere. Konferansene hadde 
mellom 11 og 73 deltakere.

Lokal kursvirksomhet
Den lokale kursvirksomheten omfatter i hovedsak korte kurs og 
konferanser i forbundets regi. Forbundets syv administrative 
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distriktskontorer har ansvaret for godkjenning og tildeling 
innenfor de prioriterte områdene. Forbundet fordelte de 
økonomiske midlene vi hadde til rådighet ut til forbundets syv 
administrative distriktskontor og Petroleumsforumet. Midlene 
skulle dekke forbundets grunnopplæring, kurs og konferanser 
med tema innenfor forbundets prioriterte områder og AOFs 
MoTo-kurs (felleskurs i AOF-regi.) MoTo-kurs planlegges og 
gjennomføres som lokal skolering, arrangert av AOF og er åpne 
for medlemmer i alle forbund tilsluttet LO. 

Fellesforbundet bevilget i andre halvår en million kroner i ekstra 
kursmidler til å skolere medlemmer og tillitsvalgte lokalt i de 
nye reglene om likebehandling og innleie. Midlene ble brukt på 
forskjellige kurs og konferanser, hvor innleie var tema. 

I 2012 deltok 335 av forbundets medlemmer på ulike MoTo-
kurs. Dette var en nedgang på 85 deltakere sammenlignet 
med 2011. Forbundet hadde i 2012 totalt 5 430 deltaker, fordelt 
på 342 lokale tiltak. Dette var en økning på 48 tiltak, og 187 
deltakere sammenlignet med foregående år. 

Se tabell 10

Medlemsfordeler
LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak 
og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. 
Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 

tre års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet 
og som tilhører en overenskomst/tariffområde som var med 
på innbetaling til Lavlønnsfondet  eller tariffavtale som ville 
innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert. 
Studentmedlemmer har som hovedregel ikke rettigheter i 
fondet.

Det ble i 2012 innvilget totalt 2 395 stipend, og 930 av disse 
var fra Fellesforbundet. Til sammen ble det delt ut 24,9 
millioner kroner i stipend i 2012 og herav 9,8 millioner kroner 
til medlemmer fra Fellesforbundet (nær 11,5 millioner kroner i 
2011). Fellesforbundet hadde 238 færre stipendiater i 2012 enn 
i 2011. Forbundets andel av totale stipend  i 2011 var vel 39 
prosent  mot vel 47 prosent i 2011.

Maksimal stipendsats for studieåret 2012/2013 var kr. 17.000,- 
for helårsutdanning og kr. 8.500,- for kortere kurs. For kurs 
innen EDB/IKT er satsen på kr. 4.500,-. Stipendsats for støtte til 
AOFs Lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler 
er på kr.10.500,-.

De av Fellesforbundets medlemmer som arbeider på 
overenskomstområder uten rettigheter i LOs utdanningsfond, 
med unntak av VTA overenskomsten, får dekket samme 
stipend som for LOs utdanningsfond direkte fra forbundet. 
Kriteriene for stipendet er de samme som for LOs 
utdanningsfond. 

Reisende i fagforeningen Foto: Erlend Angelo
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Fellesforbundet har et aktivt internasjonalt engasjement av 
flere grunner. Internasjonal solidaritet er en av grunnverdiene 
i arbeiderbevegelsen som bør ligge i ryggmargen vår. Men 
vi har i stor grad også egeninteresse i å ha et internasjonalt 
kontaktnett. Veldig mange rammevilkår besluttes politisk 
utenfor Norges grenser, og det er viktig å være med å påvirke 
disse. I tillegg vil utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår i andre 
land være med å påvirke lønnsevnen i våre bedrifter i Norge. 
Verken vi eller arbeidstakere i andre land er tjent med en 
underklasse i fattigere deler av verden. Til slutt hender det også 
at Fellesforbundet er avhengig av hjelp fra forbund i andre land 
i forbindelse med egne tariffoppgjør, utenlandske bedrifter i 
Norge eller norske konserns virksomhet i utlandet. Av alle disse 
grunner er det viktig at Fellesforbundet er aktive internasjonalt 
og blir respektert i dette arbeidet.

Medlemskap i internasjonale føderasjoner
Fellesforbundet var i begynnelsen av 2012 tilsluttet 20 
nordiske, europeiske og internasjonale yrkessekretariater innen 
bransjene: metall, bygning og tre, hotell, restaurant og reiseliv, 
grafisk, kjemi og papir, tekstil og bekledning, næringsmidler 
og landbruk og transport. Forbundsledelsen var representert 
i styret i 11 av disse. I mai/juni 2012 ble IndustriALL Europa 
og IndustriALL Global stiftet som en sammenslutning av 
føderasjonene for metall, kjemi og tekstil. Det betyr at forbundet 
ved utgangen av 2012 var tilsluttet 16 nordiske, europeiske og 
internasjonale yrkessekretariater og hadde styrerepresentasjon 
i 8 av disse. Etter at IF Metalls forbundsleder Stefan Löfven 
ble valgt til leder av det svenske sosialdemokratiske partiet ble 
Arve Bakke valgt til leder i Industriansatte i Norden.

Kongresser i internasjonale føderasjoner
I 2011 ble det avholdt sammenslutningskongresser i IndustriALL 
Europa og IndustriALL Global Union og avslutningskongresser i 
de sammenslående seks organisasjonene. I tillegg ble det avholdt 
kongress i IUF (internasjonal for mat, hotell- og restaurant og 
landbruk) og NU HRCT (nordisk hotell og restaurant).

Oppløsningkongressene i EMF, EMCEF og ETUF-TCL på 
europeisk nivå og IMF, ICEM og ITGLWF på globalt nivå 
behandlet forslag til strukturer, vedtekter og politisk program for de 
to nye organisasjonene IndustriALL Europa og IndustriALL Global 
Union. 

IndustriALL Europas kongress i Brussel i mai vedtok nye 
vedtekter og felles politisk program. Det politiske programmet 
er konsentrert rundt de fire politiske hovedprioriteringene: 
avtalepolitikk, industripolitikk, konsernpolitikk og europeisk 
sosial dialog. Motivasjonen med å skape denne industrielle 
bransjeføderasjonen var å spare kostnader til administrasjon, 
samt å effektivisere arbeidet med politiske prioriteringer. Med 

over 250 medlemsforbund vil det ta noe tid før organisasjonen 
er fullt ut operativ. De to første årene har alle medlemsforbund 
en plass i styret, mens det fra 2014 vil være en representasjon 
basert på medlemstall i det enkelte land.

IndustriALL Globals kongress i København i juni vedtok nye 
vedtekter og handlingsplan. De nordiske medlemsforbundene 
finansierte store deler av kongressen som et signal om hvor 
viktig vi mener denne sammenslutningen er. På globalt nivå er 
det et større fokus på bransjene enn det er på europeisk nivå. 
Men de politiske prioriteringene som vi fra Norden vektlegger 
høyest vil også få betydelig plass i den nye organisasjonen. 
Styret i IndustriALL består av 60 representanter. Norden har 
fått tre styreplasser, hvorav Arve Bakke fra Fellesforbundet 
har en av disse. Arve Bakke ble også valgt til Europas 
representant i den viktige finanskomiteen. På grunn av tekniske 
og økonomiske komplikasjoner særlig i forhold til tidligere 
pensjonsforpliktelser, er formelt ITGLWF (teko) holdt utenfor 
sammenslutningen inntil årsskiftet 2013/2014. 

IULs kongress i Geneve i mai fokuserte på fire hovedsaker: 
uanstendig arbeid, organisering, rett til mat og en bærekraftig 
matproduksjon og politisk arbeid som middel for å vinne 
faglige kamper. IUL har lenge ført en tung kamp mot de store 
multinasjonale konsernene innefor egne bransjer, og kongressen 
vedtok å videreføre dette arbeidet og sørge for en enda bedre 
samordning av aktivitetene i forhold til konsernene. Organi-
sering var naturligvis også et hett tema i bransjer som har store 
utfordringer med lav lønn og stor omløpshastighet på ansatte. 

NU HRCTs forum ble avholdt i Trondheim. Der ble 
organisasjonens arbeidsform diskutert og det ble vedtatt en 
resolusjon som prioriterer nye overordnede politiske strategier 
for å imøtekomme en utvikling der servicefagene vil vokse og 
det vil genereres flere arbeidsplasser. Strategiene må bygge 
på et bærekraftig grunnlag. Det må presenteres en felles 
handlingsplan basert på næringspolitisk helhetstenking med 
vekt på samarbeid mellom private og offentlige aktører. 

Internasjonalt solidaritetsarbeid
Det har ikke kommet til noen nye solidaritetsprosjekter i 
forbundet i 2012. Prosjektsamarbeidet mellom Østfold-
avdelingene og forbund i Nicaragua, Byggfagsavdelingen 
i Drammen og bygningsarbeiderforbundet i Etiopia, Oslo 
Grafiske og det grafiske forbundet i Palestina fortsetter. 
Samtidig fortsetter Fellesforbundets ungdomsutvalg å utvikle et 
prosjektsamarbeid med faglig ungdom i Nicaragua. 

Prosjektsamarbeidet med Norsk Folkehjelp i Sør-Afrika og 
ellers i det sørlige Afrika er i løpet av året konkretisert. Det 
er laget en brosjyre om prosjektpartnere og hva prosjektene 

Internasjonal virksomhet
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handler om. Forbundsledelsen har utpekt et ambassadørkorps 
bestående av en representant for hvert ADK-område. Disse 
ambassadørene skal bidra til å spre informasjon om og 
inspirasjon til internasjonalt solidaritetsarbeid generelt og dette 
prosjektet spesielt. Et annet mål er å knytte Fellesforbundets 
lokale organisasjonsapparat tettere til Norsk Folkehjelp.   

Representasjon
Forbundet var i 2012 representert i styret i Norsk Folkehjelp 
og i styret i LO/IFS (LOs internasjonale faglige solidaritet). 
Forbundet er også representert i det nye KOMpakt, regjeringens 
konsultative organ for menneskerettigheter og økonomisk 
engasjement i utlandet og i styret for Initiativ for Etisk Handel. 

Tabell 1: Antall bedrifter med tariffavtale

Antall organiserte Antall bedrifter 1.1.2013 Antall bedrifter 1.1.2012 Endring fra 1.1.2012
0 244 339 -95
1-5 1 904 1 946 -42
6-10 1 005 1 013 -8
11-20 939 908 31
21-100 877 876 1
101-200 83 85 -2
201-500 35 37 -2
Over 500 6 5 1
Totalt 5 093 5 209 -116

I juni 2012 ble IndustriAll Global Union etablert med stor stiftelseskongress i København. Fellesforbundet var blant annet representert ved forbundssekretær 

Hans-Christian Gabrielsen(t.v.) og forbundsleder Arve Bakke. I midten, NITOs president Marit Stykket, som også var deltaker på kongressen
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Tabell 2: Avtaleforhold – nye og endrede avtaleforhold 
Overenskomst Nye avtaler Endringer i avtaleforhold Totalt

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Industri - VO 49 45 64 55 113 100
Industri - Teko 1 1  17 1 18
Byggfagene 51 51 47 61 98 112
Riksavtalen 76 41 21 33 97 74
Bil 14 20 12 47 26 67
Byggeindustri 8 15 16 13 24 28
Treforedling 3   3 3 3
Fly 3  1 4 4 4
Havbruk 4 10 1 1 5 11
VTA 2 7 2 2 4 9
Avis 1 1 3 5 4 6
Glass 4 2   4 2
Trykkeri 2 2 13 13 15 15
AMB  2 7 5 7 7
Kartonasje 1  2  3  
Pakkeri  3  2  5
Serigrafiske  1  1  2
Asfalt 1    1  
Virke/HRR 3 2 6 1 9 3
Jordbruk  1 3 1 3 2
Naturbruk  2 4 2 4 4
Steinindustri   1 1 1 1
Bokbinderi 1  1  2  
Landforpleining 2    2  
Miljø  1    1
Prinsippavtale 2 3   2 3
Tannteknikk   1  1  
Eget orgledd 1   2 1 2
Totalt avtaler 229 210 205 270 434 479
Antall org. 2 765 1 470 4 210 7 214 5 655 11 958

Tabell 3: Antall stevninger tatt ut av Fellesforbundet
Type saker 2012 2011
Yrkesskade 69 63
Stillingsvern 61 53
Lønnskrav 17 16
Kollektiv 1
Annet 1 5
Totalt 148 138
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Tabell 4: Antall LO-godkjente arbeidstidsordninger 
Innarbeidsordning Antall

2012 2011
15 – 20/14 - 21 5
15 - 13 13 16
15 - 20 108 47
14 - 21 109 132
14 - 14 16 24
13-15 32 13
13 – 15/14 - 14 2
12 - 16 23 28
12 - 9 67 35
11 - 10 153 80
10 - 11 14
4 - 3 8 4
8 dagers rotasjon 1
Offshore 33 43
Andre 1 1
Totalt 585 423

Tabell 5: Egengodkjente arbeidstidsordninger for 2012
Innarbeidsordning Antall
14 - 14 8
12 - 9 11
7 - 7 2
Totalt 21

Tabell 6: Antall medlemmer per 31.12.2012 og endring i antall medlemmer fra ett år tidligere fordelt etter fylke og 
medlemskategori

Fylke Totalt Kvinner 
i alt

Yrkes-
aktive

Ikke yrkes-
aktive

Elev- og 
student

Antall Endring Antall Endring Antall Endring Antall Endring Antall Endring
Østfold 11 284 -287 1 962 -137 6 540 -195 4 744 -92 42 5
Oslo/Akershus 20 234 -207 3 982 -18 13 752 -43 6 482 -164 392 24
Hedmark 7 245 -147 928 -16 4 418 -101 2 827 -46 48 0
Oppland 8 172 -106 1 730 -57 5 448 -42 2 724 -64 27 -6
Buskerud 9 877 -236 1 996 -27 6 327 -158 3 550 -78 44 -1
Vestfold 6 525 -90 950 -20 4 167 -30 2 358 -60 49 14
Telemark 6 420 25 951 -23 4 551 44 1 869 -19 110 14
Aust-Agder 2 610 100 599 21 1 793 108 817 -8 18 7
Vest-Agder 6 268 45 1 239 12 4 404 84 1 864 -39 57 13
Rogaland 14 062 240 2 073 -5 10 403 326 3 659 -86 79 -6
Hordaland 16 397 -88 3 094 31 12 146 -21 4 251 -67 213 31
Sogn og Fjordane 2 634 -104 450 -35 2 060 -85 574 -19 14 -2
Møre og Romsdal 8 900 5 1 543 -17 6 677 61 2 223 -56 72 -8
Sør-Trøndelag 10 068 34 1 837 -53 7 553 125 2 515 -91 350 -54
Nord-Trøndelag 7 290 194 984 8 5 495 145 1 795 49 121 9
Nordland 8 893 25 1 440 20 6 428 3 2 465 22 107 -8
Troms/Finnmark 3 748 87 866 2 2 899 90 849 -3 159 4
Totalt 150 627 -510 26 

624
-314 105 061 311 45 566 -821 1 902 36
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Tabell 7: Antall medlemmer per 01.01.2012 og 31.12.2012 fordelt per overenskomst 
Overenskomst Antall per 31.12 Endring i 01.01 antall %
Industrioverenskomsten 1) 32 995 31 309 1 686 5,4
-VO 31 018 29 274 1 744 6,0
-Teko 1 001 1 082 -81 -7,5
-Nexans 673 643 30 4,7
-Teknologi- og data 303 310 -7 -2,3
Fellesoverenskomsten for byggfag 1) 19 696 20 784 -1 088 -5,2
Riksavtalen 7 605 7 365 240 3,3
Overenskomsten for byggeindustrien 6 753 6 850 -97 -1,4
Biloverenskomsten 5 871 5 858 13 0,2
Fellesoverenskomsten for treforedlingsind 2 050 2 633 -583 -22,1
AMB overenskomsten 1 708 1 877 -169 -9,0
Flyoverenskomsten 1 706 1 796 -90 -5,0
Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 1 352 1 303 49 3,8
Aviser 1 316 1 432 -116 -8,1
Havbruksoverenskomsten 1 200 1 184 16 1,4
Overenskomst for Trykkerier 951 1 108 -157 -14,2
VTA-overenskomsten 726 661 65 9,8
Glassoverenskomsten 587 568 19 3,3
Overenskomst for Kartonasjefabrikker 517 590 -73 -12,4
Overenskomst for asfaltarbeid 414 365 49 13,4
Landsoverenskomsten 324 306 18 5,9
Avispakkerioverenskomsten 269 291 -22 -7,6
Naturbruksoverenskomsten 191 185 6 3,2
Steinindustrioverenskomsten 183 185 -2 -1,1
Overenskomsten for jordbruks- og gartneri 172 196 -24 -12,2
Landforpleiningsavtalen 158 120 38 31,7
Overenskomst for Bokbinderier 139 197 -58 -29,4
Prinsippavtale bemanning 125 82 43 52,4
Miljøoverenskomsten 38 33 5 15,2
Overenskomst for Serigrafiske bedrifter 35 42 -7 -16,7
Bilutleioverenskomsten 18 24 -6 -25,0
Tannteknikeroverenskomsten 13 17 -4 -23,5
Overenskomst for bemanning HK-HSH 0 9 -9 -100,0
Wallboardoverenskomsten 107 110 -3 -2,7
Hengeavtaler med andre LO-forbund 74 84 -10 -11,9
Havbruksoverenskomsten/Veso A/S 16 14 2 14,3
Myntoverenskomsten 15 15 0 0,0
Hovedtariffavtalen KS 12 16 -4 -25,0
Statskog 8 8 0 0,0
Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård 7 7 0 0,0
Sandtakoverenskomsten 6 6 0 0,0
Torvindustri 6 6 0 0,0
Norodden A/L 6 6 0 0,0
Reingjetere 6 5 1 20,0
Andøytorv 5 5 0 0,0
Sem Gjestegård 3 4 -1 -25,0
Gressmelfabrikker 2 2 0 0,0
Totalt 87 385 87 658 -273 -0,3

1) 1 338 medlemmer innen ISO-fagene er overført fra FOB til Industrioverenskomsten-VO i samsvar med protokollen fra tariffoppgjøret i 2012
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Tabell 8: Avdelinger per 31.12.2012 fordelt per fylke og endring fra ett år tidligere

Fylke Antall Endring
Østfold 14 -1
Oslo/Akershus 12  
Hedmark 5  
Oppland 7  
Buskerud 7  
Vestfold 4  
Telemark 3  
Aust-Agder 2  
Vest-Agder 8 -1
Rogaland 7  
Hordaland 10 -2
Sogn og Fjordane 2  
Møre og Romsdal 4  
Sør-Trøndelag 10  
Nord-Trøndelag 6  
Nordland 3  
Troms/Finnmark 2  
I alt 106 -4

Tabell 9: Antall medlemmer per 31.12.2012 fordelt etter medlemskategori, avdeling og fylke
Fylke/avdeling Totalt Kvinner Yrkesaktive Ikke yrkesaktive
ØSTFOLD 11 284 1 962 6 540 4 744
Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 2 465 256 1 510 955
Fellesforbundet avdeling 26 Østfold Fagforening 3 033 531 1 780 1 253
Fellesforbundet avdeling 75 Halden Fagforening 1 220 156 910 310
Fellesforbundet avdeling 162 Ørje Fagforening 114 22 62 52
Fellesforbundet avdeling 436 Papirarbeidernes For. 604 34 363 241
Fellesforbundet avdeling 437 Greåker Arbeiderfor. 155 21 86 69
Fellesforbundet avdeling 453 Moss Cellulose-Papir 341 58 128 213
Fellesforbundet avdeling 482 Glomma Papp 223 52 136 87
Fellesforbundet avdeling 483 Borregaard Fagfor. 892 149 363 529
Fellesforbundet avdeling 488 Håndverksarb. For. 229 2 124 105
Fellesforbundet avdeling 633 Leca Fagforening 89 3 31 58
Fellesforbundet avdeling 638 Moss Bygningsarb.for. 333 2 219 114
Fellesforbundet avdeling 644 Glavaarb. Fagfor. 198 46 132 66
Fellesforbundet avdeling 851 Østfold 1 388 630 696 692
OSLO/AKERSHUS 20 234 3 982 13 752 6 482
Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 5 843 967 3 146 2 697
Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall 517 28 376 141
Fellesforbundet avdeling 99 135 0 69 66
Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes For. 2 241 136 1 811 430
Fellesforbundet avdeling 189 Trandum Jern og Met. 123 7 91 32
Fellesforbundet avdeling 246 Hot & Rest Oslo/A.hus 2 966 1 652 2 615 351
Fellesforbundet avdeling 249 Oslo Servitørforening 869 428 688 181
Fellesforbundet avdeling 530 Oslo Omegn Skog-Land 34 3 21 13
Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagfor. 1 295 14 1 053 242
Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarb.for. 2 284 36 1 749 535
Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagfor. 1 038 13 899 139
Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagfor. 2 889 698 1 234 1 655
Fellesforbundet avdeling 999 0 0 0 0
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HEDMARK 7 245 928 4 418 2 827
Fellesforbundet avdeling 61 Elverum Jern og Metall 316 8 213 103
Fellesforbundet avdeling 71 Stange Fagforening 130 4 103 27
Fellesforbundet avdeling 103 Ringsaker 1 766 201 1 009 757
Fellesforbundet avdeling 647 Glåmdal Fagforening 2 067 355 1 189 878
Fellesforbundet avdeling 650 2 966 360 1 904 1 062
OPPLAND 8 172 1 730 5 448 2 724
Fellesforbundet avdeling 23 Raufoss Jern og Metall 2 532 514 1 667 865
Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall 1 190 343 959 231
Fellesforbundet avdeling 121 Brusveen Jern-Metall 272 85 79 193
Fellesforbundet avdeling 156 Midt-Gudbrandsdal 181 37 116 65
Fellesforbundet avdeling 331 Lillehammer Bekled. 96 52 49 47
Fellesforbundet avdeling 670 3 793 694 2 514 1 279
Fellesforbundet avdeling 678 Hunton Arbeiderfor. 108 5 64 44
BUSKERUD 9 877 1 996 6 327 3 550
Fellesforbundet avdeling 30 Drammen og Omegn 2 965 643 1 638 1 327
Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagfor. 2 974 694 2 017 957
Fellesforbundet avdeling 95 2 167 508 1 573 594
Fellesforbundet avdeling 426 Tofte og Hurum 341 57 191 150
Fellesforbundet avdeling 441Sunland Papirarb.for. 163 55 62 101
Fellesforbundet avdeling 468 Follum Bruks Arb.for. 333 27 144 189
Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum 934 12 702 232
VESTFOLD 6 525 950 4 167 2 358
Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold 2 754 287 1 739 1 015
Fellesforbundet avdeling 34 Søndre Vestfold Fagfor 2 091 327 1 467 624
Fellesforbundet avdeling 50 Vestfold Nord 1 047 219 623 424
Fellesforbundet avdeling 111 Holmestrand Jern-Met. 633 117 338 295
TELEMARK 6 420 951 4 551 1 869
Fellesforbundet avdeling 8 Telemark 3 671 386 2 775 896
Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service 2 422 508 1 624 798
Fellesforbundet avdeling 55  Kragerø og Omegn 327 57 152 175
AUST-AGDER 2 610 599 1 793 817
Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder 2 522 594 1 721 801
Fellesforbundet avdeling 727 Nidarå Sagarb.for. 88 5 72 16
VEST-AGDER 6 268 1 239 4 404 1 864
Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening 2 592 505 1 802 790
Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening 957 108 645 312
Fellesforbundet avdeling 82 Søgne Jern og Metall 181 9 142 39
Fellesforbundet avdeling 106 Flekkefj. og Kvinesd 474 63 347 127
Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening 820 196 718 102
Fellesforbundet avdeling 224 Kristiansand Støperi 175 8 129 46
Fellesforbundet avdeling 724 Wallboard Fagforening 155 9 111 44
Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagf 914 341 510 404
ROGALAND 14 062 2 073 10 403 3 659
Fellesforbundet avdeling 25 3 916 623 2 826 1 090
Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn 2 075 467 1 397 678
Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 3 100 361 2 454 646
Fellesforbundet avdeling 91 Jæren 1 133 156 757 376
Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening 1 071 200 849 222
Fellesforbundet avdeling 730 2 002 42 1 742 260
Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafisk 765 224 378 387
HORDALAND 16 397 3 094 12 146 4 251
Fellesforbundet avdeling 5 6 391 954 4 474 1 917
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Fellesforbundet avdeling 64 Folgefonn Fagforening 824 131 682 142
Fellesforbundet avdeling 100 Marinestasjonens Fagf 488 11 310 178
Fellesforbundet avdeling 118 Sunnhordland 2 334 286 1 707 627
Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell-Rest 1 706 1 242 1 439 267
Fellesforbundet avdeling 290 Dale Tekstilarb.for. 217 146 47 170
Fellesforbundet avdeling 741 Odda Bygningsarb.for. 103 2 84 19
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening 3 168 127 2 662 506
Fellesforbundet avdeling 750 Rørleggersvennenes F. 399 12 353 46
Fellesforbundet avdeling 856 Vestnorsk Grafiske F. 767 183 388 379
SOGN OG FJORDANE 2 634 450 2 060 574
Fellesforbundet avdeling 19 Sogn&Fjordane Fagfor. 2 088 425 1 649 439
Fellesforbundet avdeling 180 Florø 546 25 411 135
MØRE OG ROMSDAL 8 900 1 543 6 677 2 223
Fellesforbundet avdeling 29  Søre Sunnmøre 1 737 265 1 228 509
Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre 2 453 517 1 833 620
Fellesforbundet avdeling 65 4 503 713 3 441 1 062
Fellesforbundet avdeling 142 Sykkylven Fagforening 207 48 175 32
SØR-TRØNDELAG 10 068 1 837 7 553 2 515
Fellesforbundet avdeling 12 4 233 508 3 153 1 080
Fellesforbundet avdeling 80 Røros og Holtålen Fagf 475 100 345 130
Fellesforbundet avdeling 207 Ørland Jern og Metall 69 2 53 16
Fellesforbundet avdeling 250 Hotell,Rest.,Reiseliv 1 092 831 852 240
Fellesforbundet avdeling 446 Ranheim Arb.mannsfor. 306 50 156 150
Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening 388 5 320 68
Fellesforbundet avdeling 764 Malernes Forening 411 18 355 56
Fellesforbundet avdeling 765 Murersvennenes Fagf. 1 311 10 1 145 166
Fellesforbundet avdeling 768 Trondheim Bygning 925 20 733 192
Fellesforbundet avdeling 857 Midt-Norge Grafiske F 858 293 441 417
NORD-TRØNDELAG 7 290 984 5 495 1 795
Fellesforbundet avdeling 28 Stjørdal og Omegn 1 335 366 989 346
Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening 2 272 212 1 775 497
Fellesforbundet avdeling 146 Namsos og Omegn Fagf. 1 270 102 946 324
Fellesforbundet avdeling 461 513 17 348 165
Fellesforbundet avdeling 576 1 794 267 1 384 410
Fellesforbundet avdeling 792 Bindal 106 20 53 53
NORDLAND 8 893 1 440 6 428 2 465
Fellesforbundet avdeling 53 N-Nordland og S-Troms 3 614 603 2 774 840
Fellesforbundet avdeling 89 Salten Fagforening 1 408 173 1 113 295
Fellesforbundet avdeling 143 Helgeland 3 871 664 2 541 1 330
TROMS/FINNMARK 3 748 866 2 899 849
Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland 3 220 481 2 537 683
Fellesforbundet avdeling 252 Tromsø Hotell og Rest 528 385 362 166
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Tabell 10: Antall tiltak og antall deltakere på lokale kurs fordelt etter ADK-område
ADK-område Tiltak Deltakere
Øst 84 1 279
Indre-Øst 37    694
Sør-Øst 39    653
Sør-Vest 43    637
Vest 35    752
Midt-Norge 53    780
Nord-Norge 49    602
Petroleumsforum 2      33
I alt 342 5 430

Tabell 11: Helt arbeidsledige innenfor enkelte yrker1) og endring fra 2011 til 2012. Årsgjennomsnitt
Område/bransje Antall Endring i %

2010 2011 2012
Bygg og anlegg 9 194 7 674 6 808 -11,3
Rørleggere 678 555 382 -31,2
Snekkere og tømrere 2 681 2 172 1 828 -15,8
Andre bygningsarbeidere 3 055 2 607 2 782 6,7
Andre anleggsarbeidere 1 589 1 353 907 -33,0
Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold og lignende 1 191 987 910 -7,8
Industriarbeid 7 931 6 515 5 607 -13,9
Mekanikere 1 344 1 140 994 -12,8
Prosess- og maskinoperatører 2 888 2 491 2 025 -18,7
Andre håndverkere 554 499 659 32,1
Hjelpearbeid innen industrien 1 125 923 813 -11,9
Støpere, sveisere, platearbeidere ol 2 020 1 461 1 116 -23,6
Reiseliv og transport 3 672 3 597 3 636 1,1
Reisekonsulenter og reiselivsmedarbeidere 211 190 223 17,4
Kokker 984 974 1 049 7,7
Hovmestere, servitører og hjelpepersonell 2 477 2 433 2 363 -2,9

1) Statistikken er bearbeidet av forbundet på grunnlag av data fra NAV 
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