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Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som 
deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet 
arrangerte i Oslo Kongressenter i august. 
Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte
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Fellesforbundet markerte i 2013 sitt 25 års jubileum. Jubileet 
ble brukt til å bygge opp under Fellesforbundets sterke 
organisasjonsmessige, faglige og politiske stilling. Jubileet var 
en av forbundets prioriterte oppgaver i 2013, og det preget 
derfor forbundets virksomhet sentralt og lokalt.

I forbindelse med jubileet ble det laget et hefte som fokuserte på 
de viktigste resultatene forbundet har oppnådd de siste 25 åra. Alle 
medlemmene i forbundet fikk dette tilsendt.  I løpet av ei uke i juni 
ble det holdt en rekke arrangementer omkring i landet hvor jubileet 
ble markert, samtidig som forbundet kjørte en annonsekampanje 
i radio, aviser og på reklameplakater. Det ble også produsert tre 
filmsnutter omkring Fellesforbundet. Filmene tok opp temaene 
sosial dumping, pensjon og sosiale reformer som pappaperm,  
og ble lagt ut på YouTube og andre sosiale medier. 

Tirsdag 27. august ble det arrangert et seminar i Oslo 
Kongressenter som samtidig var en sentral markering av 
forbundets jubileum. Fem eksterne innledere vurderte 
Fellesforbundet fra sine ståsteder under tittelen «Hvor mektig 
er egentlig det «mektige» Fellesforbundet?». 

Stortingsvalget 2013 var en prioritert oppgave for forbundet. 
Målet med engasjementet var å sikre et fortsatt rødgrønt 
flertall i Stortinget. Forbundet bevilget 1 600 000 kroner til 

Arbeiderpartiet,  240 000 kroner til SV og 140 000 kroner til 
Senterpartiet i forbindelse med valget. Til tross for et aktivt 
valgkamparbeid fra forbundet, avdelingene og fagbevegelsen 
for øvrig, ble resultatet i stedet at landet fikk en ny Høyre/
Fremskrittsparti-regjering.

Arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet 
fortsatte i 2013 og forbundet kom blant annet med viktige 
innspill til Stoltenberg II-regjeringens tiltakspakke 3 mot sosial 
dumping. Forbundet fremmet  også en rekke forslag til LO-
kongressen, knyttet til det offentliges rolle som innkjøper og 
en bedre samordning av kontrolletatenes arbeid mot sosial 
dumping. Forbundet lanserte i den forbindelse begrepet 
«arbeidsmarkedskriminalitet», som er ment å beskrive hvordan 
kriminelle aktører bruker arbeidsmarkedet til å skjule og 
renvaske andre former for kriminalitet. 

Den tre år lange rettsprosessen som Norsk Industri 
og NHO iverksatte mot staten på vegne av ni verft om 
allmenngjøringsvedtaket i skips- og verftsindustrien ble endelig 
avgjort av Høyesterett i 2013. Staten, LO og Fellesforbundet 
vant på alle punkter for tredje gang. 

Spørsmålet om dagpenger ved permittering var en sak 
som forbundet gjennom hele året var engasjert i. NAVs 

Forord og sammendrag 

Over hele landet ble forbundets 25 års jubileum markert. Bildet er tatt på Stiklestad i Nord-Trøndelag hvor de lokale avdelingene hadde et stort 
arrangement. Fra venstre Vegard Granaune og Torgeir Opdal fra Innherred Fagforening, artisten Bjarne Brøndbo og Svein Erik Veie fra avdeling 461.
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praksisendring  fra årsskiftet 2010/2011 førte til at mange 
medlemmer ikke fikk dagpenger ved permittering. Etter påtrykk 
fra LO og NHO ble det 01.02.2013 sendt ut nye retningslinjer 
for NAVs behandling, men uten at problemet fant sin løsning. 
Forbundet valgte til sist å prøve rettsgrunnlaget for NAVs 
avslag gjennom ankesak  for Høyesterett, basert på en dom  
i Frostating Lagmannsrett som gjaldt avslag på dagpenger 
under permittering.

Forbundet reiste også spørsmålet om heving av 
dagpengesatsene, at ventedagene må fjernes og at kravet om 
redusert arbeidstid for rett til dagpenger må endres fra 50 til 
40 prosent. I tillegg reagerte vi på at regjeringen Solberg økte 
arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 10 til 20 dager, og  
i tillegg reduserte dagpengeperioden fra 30 til 26 uker.

LO forhandlet for fellesskapet i mellomoppgjøret, mens 
Fellesforbundet i store deler av året jobbet med forberedelsene 
til hovedoppgjøret 2014. I løpet av året kom det inn 1 913 
forslag som ble behandlet og dannet grunnlag for forbundets 
krav til tariffoppgjøret 2014.

Landsorganisasjonen i Norge holdt sin kongress i mai 2013. 
Fellesforbundet sendte inn en rekke forslag og forbundets 
delegater var aktive under kongressen. To av forbundets 
medlemmer i LOs ledelse, Roar Flåthen og Ellen Stensrud tok 
ikke gjenvalg. To nye Fellesforbund-medlemmer ble imidlertid 
valgt, forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til 
2. nestleder, og forbundsstyremedlem Trude Tinnlund ble valgt 
til LO-sekretær.

En prioritert oppgave i 2013 var rekruttering og 
organisasjonsutvikling. Ved utgangen av året hadde forbundet 
148 143 medlemmer, av dem var 103 587 yrkesaktive og 1 823 
student- og elevmedlemmer. Sammenlignet med året før, gikk 
medlemstallet ned med 2 484 medlemmer.

Spørsmålet om  retten til å organisere medlemmer i bedriften 
BIS Production Partner AS på Herøya har vært en vanskelig 
sak som Fellesforbundet har arbeidet med i flere år. Saken 
fikk sin avslutning i 2013. Forut for avgjørelsen var det en lang 
prosess med møter og befaringer med de involverte, både 
lokalt og sentralt, uten at man kom til enighet. Saken ble til slutt 
behandlet i «Den faste tvistenemnd» hvor NHO fikk medhold 
for sitt syn om at Elektrokjemisk overenskomst skulle gjøres 
gjeldende.

Fellesforbundet har et bredt internasjonalt engasjement.  
I forbindelse med det kommende fotball-VM i Qatar, reiste 
den internasjonale bygningsarbeiderføderasjonen BTI krav 
om bedre faglige rettigheter og anstendig arbeid i forbindelse 
med store internasjonale idrettsarrangement som OL og fotball 
VM. Fellesforbundet hadde to deltakere med i en delegasjon 
som reiste til Qatar for å undersøke arbeidsforholdene for 
arbeidere i Qatar. Delegasjonen fant at brudd på anstendige 
arbeidsvilkår er utbredt, og BTI krevde at myndighetene og 
arrangementkomiteen straks handler for å gjøre tiltak til å 
forbedre forholdene for arbeiderne. 

Prosjektsamarbeidet som Fellesforbundet har med Norsk 
Folkehjelp i Sør-Afrika, og ellers i det sørlige Afrika ble fulgt 
opp ved at forbundets ambassadører i august tilbragte en 

Fellesforbundets delegater på LO-kongressen i 2013.  Foto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte



5

uke i Sør Afrika for å møte alle Norsk Folkehjelps ansatte og 
partnerorganisasjoner i landet. Ambassadørene var både  
i Johannesburg og i Cape Town, og fikk oppleve verdien av 
Norsk Folkehjelps engasjement på nært hold. I ettertid har 
de deltatt på mange møter for å fortelle om opplevelsene 
og behovet for lokalt engasjement i Fellesforbundets egen 
organisasjon.

Annet om forbundet
Fellesforbundets representantskap hadde to møter i 2013. 
Begge ble holdt i Oslo. Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg 
innledet på møtet i januar om den faglig-politiske situasjon. 
Dette møtet valgte også forbundets representanter til 
LOs kongress i mai, og det ble foretatt en bevilgning til de 
rødgrønne partiene.

Lovfestet minstelønn i Norden og Europa var tema på 
representantskapets andre møte i juni. Line Eldring fra 
Fafo orienterte. Kine Asper ble på dette møtet valgt til ny 
forbundssekretær etter Hans-Christian Gabrielsen som ble 
valgt inn i LOs ledelse i mai. 

Følgende medlemmer fikk forbundets høyeste utmerkelse, 
«Pioneren» i 2013:

Torstein Lund, Fellesforbundet avdeling 143 og Svein Hille, 
Fellesforbundet avdeling 453 Moss Cellulose & Papir.

Ved utgangen av året var det 140 ansatte i forbundet. Det var 
en mer enn ved forrige årsskifte. 

Som følge av god aktivitet i forbindelse med forbundets 
jubileum, fikk vi mye god medieomtale i 2013. Totalt ble det 
notert over 69 631 treff i alle medier på navnet Fellesforbundet. 
Dette fordeler seg slik: webkilder 53 035, papir 16 298 og radio/
tv 258.

Forbundets internettside hadde i 2013 totalt over 373 580  
besøk og med over 1,3 millioner sidevisninger. Til sammen var 
det 187 712  unike besøkende på www.fellesforbundet.no, det 
vil si besøk fra ulike dataadresser.

Forbundet har aktivt tatt i bruk sosiale medier. Vi har en egen 
offisiell Facebook-side, vi har en lukket Facebookgruppe og 
forbundsleder Arve Bakke har en offisiell side på Facebook. 
Forbundet benytter også Twitter aktivt.

Forbundsstyret
Forbundsstyret hadde følgende medlemmer i 2013:

Forbundets ledelse: leder Arve Bakke, nestleder Anders 
Skattkjær, forbundssekretær Jørn Eggum, forbundssekretær 
Clas Delp, forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen 
(fram til mai 2013), forbundssekretær Steinar Krogstad, 
forbundssekretær Kine Asper (fra juni 2013) og 
forbundssekretær Halvor Langseth.

Øvrige medlemmer: Tom Syversen , Østfold, Trude Tinnlund, 
Østfold (fram til mai 2013), Bjørn Larsen, Østfold (fra juni 
2013), Magne Glimdal, Terje Erik Fjellum, Oslo/Akershus, Tore 
Skjelstadaune, Oslo/Akershus, 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, Ronny Johansen, Troms/
Finnmark, Bjørn Sigurd Svingen, Oppland og Elisabeth Sollie, 
Sør-Trøndelag.

Fellesforbundets medlemmer 
Hans-Christian Gabrielsen og 
Trude Tinnlund ble valgt inn  
i LOs ledelse på kongressen  
i mai 2013.Fo
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Arbeidslivsarbeidet 
Tariffpolitikken
Mellomoppgjøret 2013 mellom LO og NHO baserte seg på det 
som lå av føringer i overenskomstene for 2. avtaleår. I tillegg 
ønsket LO å ta opp spørsmål omkring tjenestepensjon, noe 
NHO avviste. Oppgjøret gikk til mekling og resultatet ble et 
generelt tillegg på kr. 0,75 per time, og et lavtlønnstillegg på 
kr 1,40 for arbeidstakere omfattet av overenskomster under 
90% av industrigjennomsnittet som blant annet omfattet åtte av 
Fellesforbundets overenskomster. 

I følge den endelige rapporten fra Det tekniske 
beregningsutvalget ble det anslått at den gjennomsnittlige 
årslønnsveksten for lønnstakere under ett i 2013 ble 3,9 
prosent mot 4,0 prosent året før. Årslønnsveksten for 
industriarbeidere ble anslått til 3,5 prosent. Veksten i stat ble 
anslått til 3,5 prosent og i kommunene 3,7 prosent, mens i Virke-
bedriftene i varehandelen ble årslønnsveksten beregnet til 4,0 
prosent. Konsumprisindeksen i 2013 økte med 2,1 prosent.

Revisjon av hovedavtalen
Etter forhandlinger  i november ble LO og NHO enige 
om revisjonen av hovedavtalen for perioden 2014-2017. 
LOs forslag og krav til endringer i hovedavtalen ble møtt 
av NHO med en rekke tunge prinsipielle motkrav som til 
sist førte til ytterst få reelle endringer i Hovedavtalen. Et 
moderniseringsutvalg mellom LO og NHO har i perioden 
arbeidet med et større redigerings- og forenklingsarbeid 
som gir en rekke redaksjonelle endringer i tekst og 
paragrafhenvisninger i den nye Hovedavtalen.

Tariff- og kontingenttrekkavtaler
Fellesforbundet hadde ved utgangen av 2013 tariffavtale på 5 148 
bedrifter. Totalt er dette 55 flere bedrifter enn ved utgangen av 
2012. I 2013 ble det inngått tariffavtale ved  184 bedrifter med i alt  
1 483 medlemmer. Det er 45 færre nye avtaler enn i 2012. 

Se tabell 1 og 2 i tabelldelen bak i beretningen 

Av totalen på 5 148 bedrifter er 3 653 bedrifter tilsluttet 
arbeidsgiverorganisasjoner og 1 495 enkeltstående bedrifter.

I 2013 var det 1 322 bedrifter der det kun er inngått 
kontingenttrekkavtale. I 2013 ble det inngått 241 
kontingenttrekkavtaler ved nye bedrifter. Det er 85 færre nye 
avtaler enn i 2012. 

Organisasjonsmessige tvistesaker  
med andre LO-forbund
Helt siden 2006 har forbundet vært kjent med at Hydro på 
Herøya hadde skilt ut vedlikeholdet i egen bedrift, Hydro 

Production Partner (HPP), og markedsført seg utover 
Hydromiljøet som leverandør av verkstedtjenester i et bredt 
spekter. 

Fellesforbundet tok umiddelbart opp saken med LO og 
hevdet at prinsippet om arbeidets art tilsa at dette var 
Fellesforbundets organisasjons- og avtaleområde basert på 
Verkstedsoverenskomsten. Det ble en lang prosess med møter 
og befaringer med de involverte, både lokalt og sentralt, uten at 
man kom til enighet.

HPP ble senere oppkjøpt av Bilfinger Industrial Sevices (BIS) 
og fra 1. januar 2010 ble  bedriftens navn BIS Production 
Partner AS.

Saken ble behandlet i LOs organisasjonskomite i desember 
2011 som mot Industri Energis (IE) stemme vedtok at 
Fellesforbundet skulle tilkjennes organisasjons- og avtaleretten 
for ansatte i BIS Production Partner på Herøya og at 
Verkstedsoverenskomsten skulle legges til grunn. IE anket 
saken inn for LO-sekretariatet, som mot IEs  stemme stadfestet 
organisasjonskomiteens vedtak.

Som ledd i saksbehandlingen foretok LOs juridiske avdeling en 
vurdering av om saken skulle behandles etter bestemmelsene 
i hovedavtalens paragraf 3.8, Overgang til ny avtale på grunn 
av endrede forhold, i fall saken skulle bringes inn for «Den faste 
tvistenemnd». LOs juridiske avdeling konkluderte med at det 
var lite rettspraksis på området og at det skulle mye til for å 
kunne benytte denne paragrafen.

LO-NHO kom ikke til enighet i forhandlingene. LO krevde at 
Verkstedsoverenskomsten skulle gjelde, mens NHO mente at 
Elektrokjemisk overenskomst fortsatt skulle gjelde i bedriften. 
LO iverksatte deretter stevning for «Den faste tvistenemnd» 
med påstand om at Verkstedsoverenskomsten skulle gjøres 
gjeldende etter bestemmelsene i hovedavtalen, paragraf 3.7  
Ny tariffavtale i tariffperioden og ikke etter paragraf 3.8.

Saken ble behandlet i «Den faste tvistenemnd» i mai 2013 
i Skien der oppmannen og NHOs representant, mot LOs 
representant, gav NHO medhold på begge punktene.

I nemndas avgjørelse er passivitetsvirkningen fra LOs side gitt 
vesentlig betydning. Ved framtidige saker er det svært viktig at 
LO utviser større aktivitet både når det gjelder egen framdrift i å 
avklare interne konflikter og mot NHO for å forhindre at lignende 
situasjoner oppstår. Dette er fulgt opp i LOs interne regler for 
behandling av tvister om organisasjons- og avtalerett og følges 
opp fra vår side i LOs organisasjonskomite og i LO-Sekretariatet.
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Juridisk bistand og rettsavgjørelser

Juridisk bistand ytes i yrkesskadesaker og stillingsvernsaker i 
forbindelse med omstillinger og nedbemanninger. Forbundet 
har fortsatt 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 rådgivning og veiledning generelt.

I 2013 ble det avsluttet 119 saker som forbundet hadde tatt 
ut stevning i. Dette er 29 færre enn i forrige periode. Det ble 
avsagt dom i 16 saker. Ni av disse ble vunnet og sju tapt.

Det ble totalt utbetalt over 21,6 millioner kroner i erstatning til 
medlemmer i de avsluttede yrkesskadesakene i 2013.

Se tabell 3 i tabelldelen bak i beretningen 

Godkjenning av arbeidstidsordninger
Etter 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. 

Forbundets HMS-utvalg ferdigstilte et HMS-hefte og en plakat som ble sendt til avdelingene i 2013. På bilde forbundssekretær Steinar Krogstad.

Foto: Vidar H
. G

rønli
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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 i tabelldelen bak i beretningen 

Bedriftsdemokrati
Forbundets organisering er grunnleggende lokal, med klubber 
og tariffavtaler på virksomhetsnivå. Flertallet av forbundets 
medlemmer arbeider imidlertid nå i bedrifter som er en del 
av et konsern. De opplever at viktige beslutninger tas på 
konsernnivå, kanskje i utlandet, og ikke lenger lokalt. De 
tillitsvalgte må derfor strekke seg litt ekstra for å ha styrke også 
på konsernnivå. Utfordringene for de tillitsvalgte varierer fra 
konsern til konsern. 

Det er stor interesse blant tillitsvalgte i konsern for å utveksle 
erfaringer med hverandre gjennom LOs og forbundets 
konferanser, og det er en jevn strøm av henvendelser og 
spørsmål om konsernfaglige og tilhørende selskapsrettslige 
spørsmål. Forbundet bisto i 2013 med opprettelse av to 
avtaler om Europeiske samarbeidsutvalg, ESU (EWC). Det 
ble i desember arrangert konsernfaglig konferanse med «Den 
norske modellen» som tema. 

En viktig oppgave for forbundet er å formidle kontakt og 
informasjon fra og til nordiske og europeiske forbund og 
føderasjoner om aktuelle saker i ulike konsern. Forbundet 
deltar derfor i flere konsernfaglige arbeidsgrupper i nordiske 
og europeiske føderasjoner, og har ledelsen for det 
selskapspolitiske nettverket til Industriansatte i Norden.

Likestilling og likeverd
Det var i 2013 store utskiftninger i forbundets likestillings- og 
likeverdsutvalg. Leder av utvalget ble i mai valgt inn i LOs 
ledelse og flere medlemmer gikk ut av utvalget av andre grunner. 
Som følge av dette var det begrenset aktivitet i løpet av året.

Helse, miljø og sikkerhet
Forbundet jobbet i 2013 spesielt med å følge opp behovet 
for å revidere deler av arbeidsmiljøloven. Temaer i denne 
sammenheng var sanksjonsmuligheter ved brudd på lovverket, 
styrking av Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og tiltak for å 
gjøre det enklere å allmenngjøre tariffavtaler. Forbundet foreslo 
også å forsterke medbestemmelse - og partssamarbeidet, 
herunder en bedre bransjeretting av arbeidsmiljøutfordringene.

Forbundets HMS- utvalg ferdigstilte et HMS- hefte i 2013 som 
ble distribuert til avdelingene. 

Forbundet arbeidet med bransjemessige utfordringer på 
en rekke overenskomstområder. Innenfor byggfagene 
deltok forbundet i en arbeidsgruppe om en språkveileder 
for bygg- og anleggsbransjen. Et viktig mål i dette arbeidet 
var å tydeliggjøre hvem som til enhver tid har ansvar for å 
unngå at språkutfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller 
anleggsplassen. Veilederen blir ferdig i mars 2014.

Innenfor hotell og restaurant området ble det arbeidet med et 
grunnopplæringskurs for verneombud. Arbeidet, som gjøres 
sammen med NHO reiseliv, skal ferdigstilles i løpet av 2014. 
Forbundet har en fast representant i Arbeidstilsynets 
regelverksforum, som blant annet arbeider med nytt eller 
revidert HMS regelverk. 

Sosial dumping var tema for Oslofjordkonferansene.  Foto: Iselin Paulsen
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Fellesforbundet deltar på flere samarbeidsarenaer innenfor 
petroleumsvirksomheten for å styrke helse, miljø og sikkerhet. Her 
ble det i 2013 jobbet med utfordringer som storulykkeperspektivet, 
teknologiutvikling, arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid. 
Det ble jobbet med ny forskrift om helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten og på landanlegg, regelverksarbeid i 
forbindelse med CO2-fangst, transport og lagring og nytt regelverk 
for livbåter. På sikkerhetsområdet ble det jobbet med HMS- 
anbefalinger for beste praksis innenfor oljeindustrien.  
I LOs olje- og gassutvalg ble det blant annet jobbet med kjemisk 
arbeidsmiljø og støy. 

Fellesforbundet deltok i en arbeidsgruppe sammen med Norsk 
Industri og Statoil for å fornye grunnopplæringsmoduler for 
verneombud i industrien. 

Regionale verneombud
Forbundets regionale verneombud for byggfagene la i 
2013 ned et betydelig arbeid på det forebyggende plan. 
Verneombudene gjennomførte ca. 4000 byggeplassbesøk, og i 
medhold av arbeidsmiljøloven  ble arbeid stanset 1750 ganger. 

Regionale verneombudsordning for hotell, restaurant og 
renhold ble etablert i 2013. Det er ansatt 12 verneombud i 
denne ordningen. Fokusområde for ordningen i etableringsåret 
var avgiftsinnkrevingen og en god stillingsinstruks for de 
regionale verneombudene, hvor felles besøksstrategi, 
opplæring og virkeområde var sentralt.

Inkluderende arbeidsliv
Fellesforbundet har i 2013 videreført samarbeidet med 
tariffpartene der dette arbeidet er etablert. Hovedfokuset er 
fortsatt på områdene:

NHO Grafisk – Sivil overenskomsten, Norsk Industri 
– støperiområdet, BNL – Byggeindustri (spesielt 
betongindustrien) og NHO Luftfart/NBF

Det ble arbeidet godt på flere områder, blant annet ble det 
holdt to konferanser i samarbeid med Byggenæringens 
Landsforening (BNL). Sammen med Norsk Industri ble det gitt 
ut en brosjyre om sykefraværsoppfølging.

Arbeid mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet
Fellesforbundet videreførte i 2013 innsatsen mot sosial dumping, 
useriøsitet og arbeidsmarkedskriminalitet. Forbundets prioritering av 
disse oppgavene førte til at vi også i 2013 framsto som en sentral 
aktør i kampen mot sosial dumping, både nasjonalt og lokalt. 
Året begynte med Høyesteretts behandling av «verftssaken», 
og i mars ble den tre år lange rettsprosessen som Norsk 
Industri og NHO iverksatte mot staten på vegne av ni verft om 
allmenngjøringsvedtaket i skips- og verftsindustrien endelig 
avgjort i Høyesterett. Staten, LO og Fellesforbundet vant på 
alle punkter for tredje gang.

Landsmøtets vedtak i 2011 om en forenkling av dagens 
allmenngjøringsordning og fjerning av dokumentasjonskravet, 
ble fulgt opp av forbundet gjennom de forbundsvise 
lønnsforhandlingene 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. Dette arbeidet ble ikke 
fullført, og vil bli tatt opp i forbindelse med tariffoppgjøret i 2014.

Fellesforbundet kom med viktige innspill til Stoltenberg  
II-regjeringens tiltakspakke 3 mot sosial dumping, som ble lagt 
fram våren 2013. Forbundet fremmet også en rekke forslag til 
LO-kongressen, blant annet knyttet til det offentliges rolle som 
innkjøper og en bedre samordning av kontrolletatenes arbeid 
mot sosial dumping. Forbundet lanserte i den forbindelse 
begrepet «arbeidsmarkedskriminalitet», som er ment å beskrive 
hvordan kriminelle aktører bruker arbeidsmarkedet til å skjule og 
hvitvaske andre former for kriminalitet. Begrepet har senere blitt 
benyttet av blant annet Kripos, Oslo-politiet og Arbeidstilsynet. 
På arbeidsgiversiden har særlig Byggenæringens Landsforening 
bidratt til å sette fokus på problemet. Forbundet la frem sine 
synspunkter på dette overfor Arbeids- og sosialkomiteen  
i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2013.

Forbundet hadde i løpet av året flere kontaktmøter med 
Arbeidstilsynet, skatteetaten, politiet, NAV og NTLs 
nettverksgruppe mot useriøsitet, og i tillegg deltok forbundet 
på kontaktmøter for forbundene i LO. Her var vi særlig opptatt 
av å spille inn behovet for strukturerende tiltak som kan gi 
bransjene et fokusskifte, utfra en erkjennelse av at problemene 
er blitt såpass store at det vil være umulig å kontrollere seg 
bort fra dem. I den forbindelse hadde vi også møter med blant 
annet Statsbygg, med formål om å begrense entreprisekjedene 
og stille krav om faste ansettelser. Flere entreprenører og 
byggherrer har begynt å praktisere i alle fall deler av dette.

Bruken av innleide arbeidstakere gjennom vikarbyråer og 
bemanningsforetak er fortsatt stor. Forbundet brukte mye 
krefter på å sikre at likebehandlingsprinsippet skal etterleves, 
med utarbeidelse av brosjyrer og informasjonsmateriell. Dette 
ble fulgt opp overfor avdeling/klubber slik at det nye regelverket 
blir tatt i bruk. Dette gjelder også de nye bestemmelsene om 
innleie som kom inn i tariffavtalene i 2012. Innleieproblematikk 
var også hovedtema på de to Oslofjordkonferansene 
forbundet arrangerte i 2013. Det var stort lokalt engasjement 
rundt problemstillingene. Tilbakemeldinger fra avdelinger 
og tillitsvalgte tyder på at det fortsatt er et behov kurs og 
konferanser som tar sikte på å skolere og danne grunnlag for 
felles holdninger blant de tillitsvalgte.

2013 var valgår. Fellesforbundet var opptatt av å sette 
spørsmål knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet og sosial 
dumping på dagsorden, noe som bare delvis lyktes. 
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I regjeringsplattformen som ble framforhandlet etter valget i 
2013, ble utfordringene med sosial dumping nevnt. Regjeringen 
har sagt at de vil videreføre allmenngjøringsordningen, 
evaluere dagens tiltak og eventuelt vurdere nye tiltak. 
Forbundet vil ha en kontinuerlig oppfølging på dette arbeidet.

Årets andre Oslofjordkonferanse reiste også problemstillinger 
knyttet til produktivitet, kompetanse og kvalitet kontra innleie, 
lavlønnsstrategier og sosial dumping. Disse spørsmålene vil 
forbundet arbeide mer med, og det ble påbegynt et arbeid med 
en brosjyre som kan brukes av de tillitsvalgte til å diskutere 
valg av strategi i egen bedrift: Faste ansettelser kontra 
midlertidighet. Fellesforbundet deltok i to referansegrupper i 
regi av Fafo: En for evaluering av solidaransvar-ordningen, 
og en for kartlegging av svart arbeid i privatmarkedet. Begge 
dokumenterer utstrakt støtte til flere av våre viktigste tiltak mot 
sosial dumping på arbeidsgiversiden, og vil foreligge første 
kvartal 2014. 

Internasjonalt fikk forbundet ledervervet i et nytt nordisk 
nettverk mot sosial dumping nedsatt av den  nordiske bygg- og 
trearbeiderføderasjonen. Et formål med nettverket er å holde 
hverandre oppdatert og eventuelt bistå i arbeidet med å få på 
plass nye tiltak mot sosial dumping. 

Fellesforbundet prioriterte i 2013 arbeidet  med det foreslåtte 
håndhevingsdirektivet høyt. Det er et viktig område fordi 
formålet med direktivet er å forhindre utnyttelse av utstasjonerte 
arbeidstakere og blant annet sikre at de får dekket kostnadene 
ved reise, kost og losji når de utstasjoneres.  Fellesforbundet 
har fulgt prosessen med direktivet, og vi har bidratt med våre 
synspunkter gjennom arbeidsgruppene i NBTF (Nordiske Bygg- 
og Trearbeiderføderasjonen) og EBTF (Europeiske Bygg- og 
Trearbeiderføderasjonen). 

Utviklingen innen byggsektoren med lange leverandørkjeder og 
færre faste ansatte vil over tid true det organiserte og seriøse 
arbeidslivet. Krav om tak på leverandørkjedene og faste 
ansettelser ble derfor spilt inn til regjeringens handlingsplan III 
mot sosial dumping. I handlingsplanen skulle dette vurderes som 
framtidige tiltak, men før det ble igangsatt ble det regjeringsskifte. 
Tilbakemeldingen fra arbeidsgiversiden var at de var negative 
til forslagene. Vi har  imidlertid registrert en holdningsendring 
etter at myndighetene har påvist utviklingen av kriminalitet i 
byggebransjen. Dette førte til at flere av hovedentreprenørene 
og offentlige byggherrer har innført krav om tak på maksimum 
to leverandører under hovedleverandør. Også kravet om faste 
ansettelser og fagkompetanse er under vurdering.

Fellesforbundet deltok  også i en delegasjon til Italia, i regi av 
Initiativet for Etisk Handel (IEH). Bakgrunnen var at Aftenposten 
høsten 2012 avdekket svært kritikkverdige arbeidsforhold i det 
italienske landbruket, og da særlig for migranter som høster inn 
tomater som videreforedles og selges til Norge. Forbundet bisto 
IEH med en forespørsel til de tre landsdekkende fagforbundene 
innen jordbrukssektoren i Italia. Vi lyktes i å opprette kontakt med 
ett av dem, UILA. Dette forbundet ønsket at vi besøkte dem, slik 
at partene både i Norge og Italia fikk satt seg ned og diskutert hva 
som kan gjøres med problemene, og definere prosjekter som kan 
bidra til bedrede forhold for migrantarbeidere involvert i innhøsting 
av tomater. Vi møtte også de to andre forbundene, FLAI og FAI, 
samt produsentforeningene ANICAV og AIPA. Delvis som følge av 
vårt initiativ, har forbundene og produsentforeningene undertegnet 
en avtale som skal etablere en ordning for kvalitetssikring av 
leverandører med tanke på arbeidsforhold og kvalitet. 
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Sødra Cell på Tofte i Hurum la 
ned virksomheten i 2013. 
Foto: Erlend Angelo, Magasinet 
for fagorganiserte.

Samfunnspolitisk  arbeid 
Utviklingen i våre bransjer i 2013 

De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser at veksten i 
bruttonasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge som årsgjen-
nomsnitt var 2,0 prosent i 2013, ned fra 3,4 prosent året før. 
Veksten i 2013 var klart høyere i industrien enn i de andre 
hovedgruppene i fastlandsøkonomien. 

Bruttoproduktet i industrien samlet hadde en årsvekst på over 
3 prosent i 2013, men det er enkelte næringer som vokser 
mye kraftigere enn andre. Produksjon av metallvarer, elektrisk 
utstyr og maskiner hadde en årsvekst på 8,7 prosent. Det var 
enda høyere enn en allerede betydelig vekst i 2011 og 2012. 
Mot slutten av året var det tegn til lavere aktivitet, og i 4. kvar-
tal falt produksjonen slik at utviklingen gjennom andre halvår 
var ganske flat. Denne næringen leverer mye til petroleums-

virksomheten, men enda mer av produksjonen eksporteres. 
Næringene som primært leverer til petroleumsvirksomheten er 
verftsindustri samt reparasjon og installasjon av maskiner og 
utstyr. Begge vokste gjennom 2013, særlig verftsindustrien. For 
reparasjoner gikk aktiviteten noe tilbake hele siste halvår, mens 
verftsindustrien mer enn reverserte fallet fra 3. kvartal med 
sterk vekst i siste del av 2013. I løpet av 2013 nådde aktivitets-
nivået i industrien som helhet for første gang siden finanskrisen 
nivået fra første halvår 2008. Utover leverandørnæringene og 
produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, var det 
bare næringsmiddelindustri og oljeraffinering, kjemisk og far-
masøytisk industri som kom opp på et høyere nivå. De øvrige 
næringene lå til dels betydelig lavere, og opplevde alle noe 
redusert aktivitet gjennom året. De sterkest fallende næringene 
var innenfor papir- og papirvareproduksjon, der aktivitetsnivået 
nå vel 70 prosent lavere enn toppen i 2007. 
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Grafisk industri er fortsatt utsatt for en priskonkurranse fra 
utlandet og en stadig utflytting av trykkoppdrag. Omsetningen 
innenfor trykking og grafisk industri falt med om lag 8,5 
prosent i 2013, og har nå falt om lag 20 prosent siden 2008. 
Omsetningen innenfor tekoindustrien steg noe i fra 2012 til 
2013, men er fortsatt 15 prosent lavere enn våren 2008.

Aktiviteten innenfor bygg og anleggssektoren har vokst kraftig 
de siste to årene. Den samlede produksjonen i 4. kvartal 2013 
var 9,5 prosent høyere enn i 4. kvartal året før, når tallene 
er korrigert for virkedager. I byggebransjen var økningen 9,6 
prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2012. 

De fleste reiselivsnæringene opplevde god omsetningsvekst i 
2013. Omsetningen for hotell og serveringsbedrifter økte med 
3,3 prosent fra året før. Overnatting og serveringsnæringen 
omsatte for 70 milliarder kroner i 2013, en økning på over 
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, med 
noen unntak, 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 bli en realitet. Høsten 2013 kom en utredning fra 
FAFO om arbeidsforholdene i serveringsnæringen. Denne blir 
ferdigbehandlet og publisert i 2014.

Akvakultur hadde høy aktivitetsvekst i 2011 og 2012, men 

den stoppet opp i 2013. For tradisjonelt fiske spiller naturgitte 
forhold en større rolle. 

Det næringspolitiske arbeidet
På tross av en svak internasjonal utvikling holdt aktiviteten i 
våre bransjer seg brukbart oppe i 2013. Det henger i stor grad 
sammen med at deler av industrien fortsatt har fått vekst-
impulser fra petroleumsvirksomheten, og at norsk økonomi 
gjennom 2013 hadde et relativt høyt aktivitetsnivå. Likevel har 
det også vært utfordringer i tradisjonelle næringer, som f.eks. 
treforedling. Sødra Cell besluttet å avvikle Tofte ved Hurum 
rett over sommeren i 2013, til tross for at det var potensielle 
kjøpere på banen. 

Arbeidet opp mot LO-Kongressen bar frukter og forbundet 
fikk gjennomslag for viktige saker i handlingsprogrammet. 
Forbundet fikk også god uttelling i Stortingsmeldingen om 
næringspolitikk. Konkurransekraften og produktiviteten som 
ligger i den norske modellen er en rød tråd i meldingen. 
Meldingen kom ikke til behandling i Stortinget før valget, og ble 
trukket av den nye regjeringen. 

CO2-kompensasjonsordning for kraftintensiv industri kom på plass 
i 2013. Forbundet bidro også med innspill til en ny maritim strategi 
for å sikre at rammevilkårene for den maritime klynga generelt, og 
for verfts- og utstyrsindustrien spesielt ble ivaretatt.

Gjennom arbeidet i Industriansatte i Norden har forbundet 
bidratt i utarbeidelsen av notatet «Industripolitikk for fremtidig 

Arbeiderpartiet spanderte stor bløtkake på 25 års jubilanten Fellesforbundet. Den ble servert av arbeidsminister Anniken Huitfeldt, på bildet sammen med 
administrerende direktør Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri (t.v.), FAFOs leder Jon Hippe og Fellesforbundets leder Arve Bakke.  
 

Foto; H
åvard S

æ
bø, M

agasinet for fagorganiserte
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vekst i Europa», som vil være grunnmuren i nordiske innspill til 
Europeiske sammenslutninger og opp mot EU-systemet.  
I forbundets innspill til regjeringens langtidsplan for forskning 
vektla vi  nødvendigheten av å kople vår sterke erfaringsbaserte 
kompetanse med mer forskningsbasert kompetanse.

Etter at oljeselskapene med Statoil i spissen i 2012 og 2013 har 
sendt alle større utbygginger på norsk sokkel ut av Norge ble 
det stilt spørsmål ved norske offshoreverfts konkurranseevne. 
Gjennom KonKraft-samarbeidet, hvor Fellesforbundet deltar 
aktivt, ble det satt ned en arbeidsgruppe for å søke å svare 
på dette og foreslå tiltak overfor både næringen selv og 
myndighetene. Forbundet la ned betydelige ressurser i dette 
arbeidet. KonKraftrapporten viser at norske offshoreverft er 
konkurransedyktige. Det er særlig verftenes kompetanse, 
gjennomføringsevne og samhandlingen mellom engineering og 
bygging, som tilsier dette. Rapporten gir samtidig signal om at 
det er et konkurransefortrinn med fast ansatte medarbeidere og 
inntak av lærlinger.

Gjennom representasjon og arbeidet i Fiskeri- og 
Havbruksnæringens Forskningsfond har forbundet arbeidet for 
å styrke forskningsinnsatsen mot lakselus og lakserømning og 
for å styrke HMS-arbeidet i havbruksnæringen.

Gjennom representasjon og  arbeidet i styret for Skogbrukets 
Verdiskapingsfond har forbundet arbeidet for å styrke 
rammebetingelsene i verdikjeden skog.

Eksportfinans
Uroen i det internasjonale finansmarkedet viser hvor viktig 
gode og stabile kreditt- og garantiordninger er for våre 
eksportbedrifter. Eksportkreditt Norge AS som erstattet 
Eksportfinans i 2012 for å yte lån til eksportfinansiering i form 
av statssubsidierte CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte markedslån 
på forretningsmessige vilkår fungerte godt i 2013. 

Klima og miljøpolitikk
En av 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. 

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. Dette var en viktig sak for oss 
under arbeidet med statsbudsjettet.

Arbeidsmarked og velferdspolitikk
NAV rapporterer ledighetsutviklingen for enkelte yrkesgrupper. 
Ledigheten har økt i alle tre samlegruppene, «Bygg- og anlegg» 
(21%), «Industriarbeid»(6%) og «Reiseliv og transport» (13%), i 
fra desember 2012 til desember 2013.
Se tabell 6 i tabelldelen bak i beretningen 

I løpet av 2012 og 2013 mottok forbundet mange henvendelser 
om NAVs praktisering av reglene for dagpenger ved 
permittering, og flere saker ble fulgt opp gjennom LOs juridiske 
avdeling. Etter påtrykk fra LO og NHO iverksatte Arbeids- 
og Velferdsdirektoratet i februar 2013 nye retningslinjer for 
dagpenger under permittering som skulle sikre en lik og 
forutsigbar praktisering av regelverket. De lokale partenes 
enighet på den enkelte arbeidsplassen skulle ha avgjørende 
betydning for de permitterte arbeidstakeres rett til dagpenger. 
Likevel opplevde mange medlemmer å få avslag på søknad om 
dagpenger. I samråd med LO anket forbundet en avgjørelse 
i Frostating lagmannsrett om avslag på dagpenger under 
permittering til Høyesterett.

I Regjeringen Solbergs tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 
2014 ble arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering økt fra 10 til 
20 dager. I tillegg reduserte de dagpengeperioden fra 30 til 26 
uker, en endring som forbundet straks fulgte opp med et arbeid 
for å få reversert.

I innspill til statsbudsjettet 2014 tok Fellesforbundet opp nivået 
på arbeidsmarkedstiltak. Vi mente tiltaksnivået for personer 
med nedsatt arbeidsevne måtte økes i statsbudsjettet for 2014. 
I Regjeringen Stoltenberg IIs budsjett lå totalt tiltaksnivå på 71 
100 plasser. I Regjeringen Solbergs budsjett ligger det totale 
tiltaksnivået på 70 100.

Forbundet tok opp at dagpengesatsene må økes, ventedagene 
fjernes og at kravet om redusert arbeidstid for rett til dagpenger 
må endres fra 50 til 40 prosent. Vi tok også opp at reglene 
for dagpenger må gi rom for at ansatte som har startet et 
utdanningsløp, og som dermed er i ordinær permisjon enkelte 
dager i uka/måneden, får rett til dagpenger tilsvarende 
stillingsprosenten. Her fikk ikke forbundet gjennomslag.

Utvalget for arbeidsrettede tiltak overleverte sin innstilling - 
NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak - 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. I august 



14

2013 la Regjeringen Stoltenberg II fram Stortingsmelding 46 - 
Flere i arbeid. Med denne meldingen ønsket regjeringen å styrke 
arbeidslinja. Målet for regjeringen var å gjøre det lettere å beholde 
tilknytningen til arbeid og gi mennesker med nedsatt arbeidsevne 
muligheter til å få brukt sin kompetanse i arbeidslivet.

I november 2013 trakk Regjeringen Solberg meldingen. 
Regjeringen har varslet at de vil legge fram en ny stortingsmelding. 
Fellesforbundet vil følge opp når ny melding foreligger.

Pensjonspolitikk
Banklovkommisjonen la i januar 2013 fram NOU 2013:3 
Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Hovedtemaet 
i utredningen var overgangsregler for eksisterende 
ytelsesbaserte pensjonsordninger ved gjennomføring av ny lov 
om tjenestepensjoner. 

I Fellesforbundets innspill til LOs høringsuttalelse foreslo vi 
blant annet å fjerne krav til 12 måneders ansiennitet for å få 
med opptjening og krav til mer enn 20 % stilling for opptak i 
ordning. Vi foreslo at regelverket må inneholde bestemmelser 
om at permitterte arbeidstakere fortsatt skal være med i 
ordningen. Vi foreslo heving av minstenivå i Lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. 

Vi fikk ikke gjennomslag for våre endringsforslag da ny lov 
om tjenestepensjoner ble behandlet i Stortinget i desember 
2013. Ny lov ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2014. 
Banklovkommisjonens forslag til overgangsregler er ikke 
behandlet.

Banklovkommisjonen la i desember 2013 fram NOU 2013:12 
Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger. Utredningen 
inneholdt lovutkast til skattegunstige uførepensjonsordninger 
i arbeidsforhold i privat sektor. I lovutkastet foreslås det at 
det skal være opp til det enkelte foretak å bestemme om 
foretakets pensjonsordning skal omfatte uførepensjon eller 
ikke. I Fellesforbundets innspill til LOs høringsuttalelse foreslo 
vi blant annet at det skal være obligatorisk for arbeidsgiver å ha 
uføredekning for sine ansatte. 

Forbundet har også i 2013 behandlet henvendelser angående 
problemstillinger knyttet til ansiennitetskrav ved uttak av AFP, 
de fleste tilfellene gjelder det ansiennitet før 62 år og her er det 
sjelden mulig å få endret vedtak om avslag på AFP.

Boligpolitikk
Boligmeldingen ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg 
i mars 2013. Regjeringen foreslo blant annet å gjøre 
byggeprosessene enklere og varslet en ny nasjonal strategi for 
boligsosialt arbeid. Fellesforbundet kommenterte at meldingen 
inneholdt positive signaler fra regjeringen, men at forbundet 
ønsket at staten skal ta en tydeligere rolle i boligpolitikken. Det 

var mange gode forslag i boligmeldingen og mange av tiltakene 
gjelder forhold som Fellesforbundet har spilt inn tidligere.
I forkant av framleggelsen av boligmeldingen var 
Fellesforbundet blant initiativtakerne til oppropet «Bolig for alle» 
sammen med Landsorganisasjonen i Norge, Næringslivets 
Hovedorganisasjon, Byggenæringens landsforening, Norske 
Boligbyggelag og Boligprodusentene. Oppropet omtalte det 
stadig økende gapet mellom befolkningsvekst og boligbygging 
i Norge. Hovedutfordringen som ble beskrevet i oppropet er 
at det fortsatt er bygd og bygges for få boliger. Boligbygging, 
samferdsel og arbeidsmarked må sees i sammenheng, og 
forskrifter og lover som regulerer boligbyggingen må gjøres 
mindre rigide.

Utdanning og fagopplæring
Gjennom representasjon i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
og de faglige rådene har forbundet vært med på å utforme 
morgendagens fagarbeidere tilpasset kompetansebehovet 
i arbeidslivet. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring er et 
politisk rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet og 
de faglige rådene er Utdanningsdirektoratets rådgivende 
organ som skal tilstrebe seg å gi råd til de mer fagspesifikke 
saker og representerer hvert enkelt program i de yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene.
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring prioriterte i 2013 arbeidet 
med Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei. Følgende tre 
områder har vært prioritert. Gjennomgang av tilbudsstrukturen, 
partenes innflytelse på læreplanene og større fleksibilitet i 
opplæringen.

Frafallet i videregående skole er størst blant yrkesfagene. 
Tilgangen til læreplass er et av de viktigste tiltakene for 
yrkesfagene. Det ble i 2012 etablert en egen samfunnskontrakt 
mellom myndighetene og partene i arbeidslivet for å få 
lærekontrakter til alle elever som ønsker det. Per 1. desember 
2013 var det totalt om lag 24 500 primærsøkere til læreplass. 
Om lag 16 500 hadde fått godkjent lærekontrakt. Antall 
godkjente lærekontrakter var kun 13 flere enn på samme tid 
i 2012. Fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 ble det 
inngått 18 679 nye lærekontrakter. Dette er en økning som 
er for lav hvis en skal nå målet i samfunnskontrakten om 20 
prosent økning i antall lærekontrakter fra 2011 til 2015.

Forbundet organiserer arbeidstakere innenfor om lag 160 av 
200 fagbrevområder. Det er god tilgang av læreplasser innen 
de fleste fagene, men redusert søkning til flere av forbundets 
fagbrevområder kan føre til redusert inntak av lærlinger. I tillegg 
ser vi en tendens til at veksten og tilgang til arbeidskraft innen 
flere av forbundets bransjeområder skjer i form av ufaglært 
arbeidskraft fra Øst-Europa. Dette skjer dels på bekostning av 
tilgangen til læreplasser for ungdom som ønsker læreplass i de 
samme bransjene.



15

Organisasjonsarbeidet 

Medlemsutvikling og rekruttering
Gjennom 2013 opplevde forbundet en tilbakegang i det totale 
medlemstallet. Forbundet hadde ved utgangen av 2013 totalt 
148 143 medlemmer, herav 103 587 yrkesaktive og 1 823 
student- og elevmedlemmer. Dette var en nedgang  totalt 
på 2 484 medlemmer  og en nedgang på 1 474 yrkesaktive. 
Følgende overenskomster hadde en svak medlemsøkning i 
2013: Verkstedoverenskomsten for forsvaret, Havbruk, VTA, 
Steinindustri, Jordbruks- og gartneri og Bokbind. Medlemstallet 
på alle andre overenskomster gikk tilbake.

Se tabell 7 i tabelldelen bak i beretningen 

Av forbundets  103 587 yrkesaktive medlemmer kan 85 
391 identifiseres mot overenskomst.  I tillegg var 4 159 
medlemmer tilknyttet bedrifter uten tariffavtale der bare 
kontingenttrekkavtale er gjort gjeldende, en nedgang på 62 
medlemmer fra 2012.

Se tabell 8 i tabelldelen bak i beretningen 

Forbundet hadde som mål å rekruttere 16 000 nye medlemmer 
og redusere andelen strøkne og utmeldte medlemmer i 2013. 
Dette målet skulle oppnås gjennom skolering av tillitsvalgte og 
medlemmer, rekrutteringsprosjekter rettet mot enkelte konsern, 
bransjer eller geografiske områder, og økt samarbeid mellom 
avdelingene. 10 % av lokale studiemidler skulle brukes til spesielle 
opplæringstiltak rettet mot organisasjonsbygging og rekruttering. 

Totalt ble det i 2013 rekruttert 15 346 nye medlemmer til 
forbundet, altså 654 færre enn målet for 2013 og 1 939 færre 
enn forrige år. 17 830 medlemmer meldte seg ut eller ble 
strøket. Det er 36 flere enn i 2012. 

I 2013 satte i alt 71 av 100 avdelinger konkrete 
rekrutteringsmål. Avdelingenes rekrutteringsmål skal være  
basert på erfaringstall fra tidligere år og forventa utvikling  

14 dagers betalt pappaperm var et av temaene på 
annonser og plakater som ble laget til forbundets 
25 års jubileum
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i bransjene de organiserer. Disse tallene legger grunnlaget for 
prioriteringer og vurderinger som gjøres i organisasjonen. 

Det sentrale rekrutteringsutvalget møtes for å diskutere planer, 
metoder, strategier og utveksle erfaringer. Arbeidet med å lage 
møteplasser for avdelingene og forbundets administrasjon 
fortsatte i 2013 etter de retningslinjene som er utarbeidet. Det 
er fortsatt lokale forskjeller på hvordan møteplassene fungerer, 
men det har vært en positiv utvikling i de fleste områder. 
Rekrutteringsutvalget var viktige bidragsytere og pådrivere 
også i arbeid med andre prioriteringer og satsinger.  

Alle distrikter har nå avdelingsforum som fungerer. I mange 
distrikter er det også etablert rekrutteringsutvalg, andre steder 
har ikke avdelingene ønsket et slikt. 

Pilotprosjektet for organisering av innleid og utenlandsk 
arbeidskraft på verftene har ikke vært vellykket, og prosjektet 
ble avviklet ved utgangen av året. Arbeidet med dette vil få 
en revitalisering gjennom en egen konferanse for bransjen i 
2014, med påfølgende oppfølging og tiltak med vekt på hva 
de tillitsvalgte ønsker seg selv i forlengelsen av denne. De nye 
likebehandlingsverktøyene som kom inn i tariffavtalene  
i 2012 har ikke blitt fullt ut tatt i bruk, og det hersker fremdeles 
usikkerhet ute i organisasjonen om praktiseringen og 
forståelsen av disse. Det jobbes med kursing og informasjon 
rundt dette både sentralt og ute i avdelingene. 

Satsingen på bilbransjen har pågått gjennom hele året. 
Dette er trolig en av grunnen til at antallet medlemmer i dette 
området har holdt seg stabilt. En del avdelinger har rekruttert 
bra på bakgrunn av tilgang til detaljert informasjon fra 
medlemsbedriftene i Norges Bilbransjeforbund. 

Det ble jobbet ekstra med Landforpleiningsavtalen i 2013, 
og dette førte blant annet til at lokale lønnsforhandlinger ble 
gjennomført og at aktivitetene i klubbene økte.

Et viktig satsningsområde er generell organisasjonsbygging 
for å få framdrift i arbeidet med organisering av innleide, og i å 
hindre bruk av uønsket og ulovlig innleie. Dette har vært i fokus 
gjennom hele året, og mange avdelinger har kommet godt  
i gang med arbeidet.

Forbundets avdelinger
Ved utgangen av 2013 hadde forbundet 100 lokalavdelinger. 
Det var seks færre enn forrige år. Avdelingene er selvstendige 
organisasjonsledd innenfor forbundet med egne vedtekter, 
økonomi og styrer. 

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 jevnlig 

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 økonomisk revisjon i avdelingene, 
men har foretatt gjennomgang av regnskapene når det var 
sammenslutninger eller oppløsning, eller når avdelingene selv 
ba om bistand.

Se tabell 9 og 10 i tabelldelen bak i beretningen 

Tariff- og bransjeråd
De tolv nye tariff-/bransjeråd innenfor industri, byggfag, hoteller 
og restauranter, byggeindustri, bil, treforedling, AMB/VTA, fly, 
avis, forsvarets verksteder, havbruk og grafisk sivilområdet ble 
etablert med virkning fra 1. juni 2012. 
 
Tariff/bransjerådene deltok i arbeidet med å følge opp 
utredningsarbeid som var avtalt mellom partene i perioden.  
Rådene var involvert i arbeidet med debattopplegget og i 
behandlingen av kravene til tariffoppgjøret i 2014.  Flere av 
rådene drøftet bransjepolitiske utfordringer og problemstillinger 
også ut over det som har direkte sammenheng med 
tariffpolitiske spørsmål.

Det ble arrangert åtte bransjekonferanser med til sammen 335 
deltakere i 2013, og et felles rådsmøte. 

Faglig politisk arbeid
Fellesforbundets faglig politisk arbeid i 2013 var preget av 
Stortingsvalget der forbundet engasjerte seg for et fortsatt 
rødgrønt flertall. Valgresultatet la imidlertid grunnlaget for et 
regjeringsskifte og en Høyre/FrP regjering med Venstre og KrF 
som støttepartier på Stortinget.

I løpet av våren ble det arrangert faglig politiske valgkampkurs 
flere steder rundt om i landet. Flere avdelinger utarbeidet 
også valgkampplaner. Forbundet arrangerte en faglig politisk 
valgkampkonferanse i Oslo i juni med om lag 60 deltakere der 
politiske tema og praktisk valgkamp var hovedelementer.

I 2013 gjennomførte forbundet en medlemsundersøkelse som 
også inneholdt faglig politiske spørsmål. Den viste solid støtte til 
de rødgrønne partiene, men samtidig også en vekst til partiene 
på høyresiden, særlig for Høyre. Undersøkelsen viste også 
at medlemmene er mer opptatt av arbeidslivsspørsmål enn 
befolkningen ellers, men at det likevel er de tradisjonelle temaene 
som skole, helse og utdanning, som er de viktigste sakene når 
medlemmene bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på.

Forbundet utarbeidet og distribuerte valgkampmateriell, utkast 
til leserinnlegg til aviser, og forbundet bisto også i oppfølging 
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og motinnlegg. Det ble sendt ut epost til medlemmer, hvor det 
ble oppfordret til å bruke stemmeretten og til å stemme på 
de rødgrønne partiene. På valgdagen sendte forbundet ut en 
sms med oppfordring om å bruke stemmeretten. Aktiviteten  
jevnt over var god, men det er likevel en kjensgjerning at det 
i enkelte avdelinger var liten eller ingen valgkampaktivitet. 
Utenom valgkampen har forbundet også hatt flere møter med 
representanter fra Arbeiderpartiet og de andre politiske partiene  
på Stortinget.

Ungdomsarbeidet
Forbundet hadde mange aktiviteter knyttet til ungdom, både 
sentralt og lokalt i 2013. Den nasjonale ungdomskonferansen 
var et høydepunkt i denne aktiviteten. Her møtte det 
80 deltakere og gjester fra andre forbund nasjonalt og 
internasjonalt. I forkant av konferansen  ble det arrangert sju 
regionale konferanser. 

Et faglig grunnkurs i mai samlet 20 engasjerte ungdommer 
fra hele landet. Lærlingkonferansen på Sørmarka samlet 
60 lærlinger. På denne konferansen fikk lærlingene en god 
innføring i rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det ble også 

arrangert et skoleinformatørkurs. Og Fellesforbundet var  
i løpet av året medarrangør på en arabisk ungdomskonferanse  
i Jordan med deltakere fra den arabisk språklige verden.

Det sentrale ungdomsutvalget har jobbet med å følge opp 
prosjektet med Frente Nacional de Trabajadores (FNT) i 
Nicaragua. FNT er  en tilsvarende organisasjon som LO  
i Norge.

Det ble arrangert studietur  der fokuset var rettet mot  likestilling 
og mot å få ungdommer i FNT inn i posisjoner i forbundet. 
Det ble avholdt en ungdomskonferanse over tre dager hvor 
forbundet holdt innlegg om tilbud innen skolering for unge 
medlemmer.

Ungdomsutvalget
Den sentrale ungdomskonferansen er sentral i ungdomsutvalgets 
arbeid. Ungdomssekretæren og ungdomsutvalget fortsatte 
arbeidet med å være pådriver opp mot forbundets 
organisasjonsledd for at ungdomsnettverk skal opprettes og 
pleies. Utvalget har i perioden også deltatt på ulike kurs og 
samlinger i avdelinger, på fylkesnivå og regionalt nivå for å 

Fellesforbundets ledelse var aktiv i valgkampen høsten 2013. Her fra et bedriftsbesøk på Bjertnæs Sag på Jevnaker. Fra venstre nestleder Anders Skattkjær, 
klubbleder Henning Gullen, forbundsleder Arve Bakke, stortingsrepresentant Tore Hagebakken og daglig leder Christian Bjertnæs på Bjertnæs Sag AS. 
 Foto: Morten Solbakken
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hjelpe til med blant annet planlegging og gjennomføring av 
ulike ungdomsrelaterte aktiviteter. 

Prosjekt ungdomskontakt i Nord-Norge
Prøveprosjektet med ansettelse av ungdomskontakt i Nord-
Norge ble videreført i 2013. Kontakten  begynner nå å få til en 
god dialog med alle avdelingene, og samtlige avdelinger har 
valgt egen ungdomsleder. 

Sentrale kurs- og konferanser
I løpet av året har om lag 500 medlemmer og tillitsvalgte deltatt på 
kurs og konferanser arrangert sentralt av forbundet, toppskolering 
gjennom AOF og ved nordiske og internasjonale kurs. 

Studieaktiviteten er basert på de ressursene vi får fra 
Opplysnings- og utviklingsfondet (OU- fondet). Fondet 
administreres av AOF Norge som disponerer og oppretter en 
klientkonto der utgiftene til kurs blir belastet. Forbundet har 
benyttet de rammene som OU-midlene har gitt.
Bare en mindre del av kursvirksomheten blir arrangert sentralt. 
Åtte slike kurs ble arrangert i 2013 med i alt 148 deltakere. 

Forbundet arrangerte fem konferanser med OU-midler. Disse 
hadde ulike temaer og i alt 237 deltakere. 

To 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. Slike 
kurs er blant annet LO-skolen, arbeidsmiljø og arbeidsrett. 
I 2013 var det 101 deltakere fra Fellesforbundet som 
fullførte kursene. Dette er noen færre enn 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.

Lokal kursvirksomhet
Den lokale kursvirksomheten omfatter i hovedsak korte 
kurs og konferanser i forbundets regi. Forbundet fordelte de 
økonomiske midlene vi hadde til rådighet ut til forbundets syv 
administrative distriktskontor og til Petroleumsforum. 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 åpne 
for medlemmer i alle forbund tilsluttet LO. 

I 2013 deltok 177 av forbundets medlemmer på ulike MoTo-
kurs. Dette er en nedgang på 158 deltakere sammenlignet med 
2012. Fellesforbundet hadde i 2013 totalt 4 749 deltaker, fordelt 
på 278 lokale tiltak. Dette er en reduksjon på 64 tiltak, og 681 
deltakere sammenlignet med foregående år. 

Se tabell 11 i tabelldelen bak i beretningen 

Medlemsfordeler

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak 
og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Det ble 
i 2013 innvilget totalt 2 479 stipend, og 1 044 av disse var fra 
Fellesforbundet. Til sammen ble det delt ut 24,5 millioner kroner 
i stipend i 2013 og herav 9,7 millioner kroner til medlemmer fra 
Fellesforbundet (9,8 millioner kroner i 2012). 
Fellesforbundet hadde 114 flere stipendiater i 2013 enn i 2012. 
Forbundets andel av totale stipend  i 2013 var 39,61 prosent  
mot 39,31 prosent i 2012.

Maksimal stipendsats for studieåret 2013/2014 var kr 17 000,- for 
helårsutdanning og kr 8 500,- for kortere kurs. For kurs innen EDB/
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Fellesmerke for tariffavtale ble lansert i 2013. Grand Hotell Egersund var en av de bedriftene som tok i bruk merket. På bildet tillitsvalgt 
på hotellet, Hjørdis Hetland Cheynov,  hotelldirektør Geir Sølve Hebnes Sleveland, Oddvar Hølland fra avdeling 176 og sekretær Torgrim 
Frøland fra Fellesforbundet.  Foto: Ingve Aalbu, Dalane Tidende

IKT er satsen på kr 4 500,- frem til juni. Fra 1. august ble satsen 
satt ned til kr 5 000,- for kortere kurs. Praksiskandidat § 3,5 inntil 
kr 10 500,- pr. studieår. Stipendsats for støtte til AOFs Lese- og 
skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler er på kr10 500,-.

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.

Fellesmerke for tariffavtale
Fellesmerket for bedrifter med tariffavtale ble lansert av 

Fellesforbundet avd 851 Østfold i 2012. Merket viser 
offentligheten, ansatte og forbrukere hvilke bedrifter som har 
tariffavtale for sine ansatte. Fellesforbundet undertegnet i 2013 
en avtale med avdelingen om å overta merket og distribusjonen 
av det.

Hensikten er å få oppmerksomhet rundt bedrifter som har 
tariffavtale, og dermed har ordnede forhold for sine ansatte. 
Merket skal være et slags «kvalitetsstempel». 

Forbundets administrasjon informerte i løpet av 2013 
avdelingene om tariffmerket og forbundets lokale avdelinger 
skal drive det praktiske arbeidet med å distribuere dette videre. 
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Internasjonalt arbeid 

Fellesforbundets ambassadører på tur i Sør-Afrika. Fra venstre Jorge Dahl, Ivar Sætre, Bjørn Larsen, Vegard Granaune og Trine Plassen. 
Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte

Medlemskap i internasjonale føderasjoner:
Fellesforbundet var i begynnelsen av 2013 tilsluttet 15 
nordiske, europeiske og internasjonale bransjeføderasjoner. 
Disse er IndustriALL Global, IndustriALL Europa og IN for 
bransjene metall, energi, kjemi, papir og teko, BWI, EBTF og 
NBTF for bygning og tre og skog, IUL, EFFAT og NU NRCT 
for hotell og restaurant, UNI, UNI Europa og NGU for grafisk 
og ITF, ETF og NTF for transport. Forbundsledelsen var i 2013 
representert i styret i 8 av disse

Kongresser i internasjonale føderasjoner:
I 2013 ble det avholdt kongresser i BTI (internasjonal bygning), 
ETF (Europeisk transport) og IN (Industriansatte i Norden). 

Kongressen (Forum) i IN vedtok en handlingsplan som fokuserer 
på a-typisk arbeid, minstelønninger, EUs arbeidsmiljøstrategi 
og den økonomiske krisen i Europa. Forum vedtok blant annet 
et industripolitisk dokument som skal vise veien ut av krisen, og 
som skal brukes i det europeiske arbeidet framover. Forum hadde 
ellers en gjennomgang av strukturene for det nordiske arbeidet, og 
hele INs arbeidsform ble tatt opp til debatt.

ETFs kongress vedtok å styrke solidariteten i europeisk 
fagbevegelse og å mobilisere for et sosialt og solidarisk 
Europa. Europeisk transportnæring er under stort press, og 
kampen for anstendige arbeidsplasser blir stadig viktigere.

BTI sin kongress vedtok en ny strategiplan med tre 
prioriteringer: organisering og bygging av fagbevegelsen, 
kollektive forhandlinger og politisk lobbyarbeid. I tillegg ble 
det vedtatt å styrke BTIs arbeid for faglige rettigheter og 
anstendig arbeid i forbindelse med store internasjonale 
idrettsarrangement som OL og fotball VM. Ut over de politiske 
vedtak fikk de nordiske medlemsforbundene gjennomslag for 
en resolusjon som vil resultere i en fullstendig gjennomgang 
av BTI i kommende kongressperiode. Formålet er å sikre en 
bedre sammenheng mellom BTIs politiske agenda og prosjekt/
solidaritetsarbeidet. Det betyr også en gjennomgang av den 
organisatoriske oppbyggingen av BTI.

Internasjonalt solidaritetsarbeid
Det har ikke kommet til noen nye solidaritetsprosjekter  
i forbundet i 2013. Prosjektsamarbeidet mellom Østfold-
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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 blitt bedre kjent 
i medlemsmassen. Ambassadørene har fått luft under 
vingene, og tilbragte i august en uke i Sør Afrika for å møte 
alle Norsk Folkehjelps ansatte og partnerorganisasjoner 
i landet. Ambassadørene var både i Johannesburg og i 
Cape Town og fikk oppleve verdien av Norsk Folkehjelps 
engasjement på nært hold. Særlig var arbeidet i Townshipene 
og blant landbruksarbeidere i vindistriktene og fiskere langs 
kysten krevende og tydelig givende. Etter hjemkomst har 
ambassadørene vært aktive i sine regioner og fylker, og 
har deltatt på mange møter for å fortelle om opplevelsene 
og behovet for lokalt engasjement i Fellesforbundets egen 
organisasjon.

I forbindelse med BTIs engasjement for migrantarbeidere 
og prosjekter i forbindelse med store internasjonale 
idrettsarrangement arrangerte BTI en delegasjonsreise til Qatar 
i oktober for å se nærmere på forholdene som venter de som 
skal bygge anleggene til fotball VM i 2022. Fellesforbundet 
var aktivt med i delegasjonen, også som representant for 
IndustriALL Global. Forholdene som ble sett, særlig i den 
uformelle delen av sektoren var svært bekymringsverdige, men 
i møter med offisielle myndigheter og byggherrer ble vi gitt 
løfter om at en betydelig heving av arbeidsmiljøstandardene 
og standard på bo- og leveforhold. Dette gir grunn til 
noe optimisme, men også behov for oppfølging av 
delegasjonsreisen.

Representasjon
Forbundet var i 2013 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.
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Tabell 3: Antall stevninger tatt ut av Fellesforbundet fordelt etter type sak 
 

Type saker 2013 2012 
Yrkesskade 49 69 
Stillingsvern 51 61 
Lønnskrav 16 17 
Kollektiv 1  
Annet 1 1 
Totalt 119 148 
 
 
Tabell 4: Antall LO-godkjente arbeidstidsordninger i 2012 og 2013 fordelt etter type 

arbeidstidsordning 
 

Arbeidstidsordning 2013 2012 
15 – 20 72 5 
15 - 13  13 
15 - 20  108 
14 - 21 115 109 
14 - 14 7 16 
13-15 16 32 
13 – 15/14 - 14  2 
12 - 16 10 23 
12 - 9 105 67 
11 - 10 115 153 
10 - 11 7 14 
4 - 3 6 8 
8 dagers rotasjon  1 
7-7 2  
Offshore 20 33 
Andre  1 
Totalt  475 585 
 

Tabell 5: Antall egengodkjente arbeidstidsordninger i 2012 og 2013 fordelt etter type 
arbeidstidsordning 

 
Arbeidstidsordning 2013 2012 
14-14 9 8 
12 - 9 21 11 
7 - 7  2 
Totalt  30 21 

1 
 

Tabeller 
 
Tabell 1: Antall bedrifter med tariffavtale per 01.01.2013 og 01.01.2014 fordelt etter antall 

organiserte 
 
Antall organiserte Antall bedrifter 

1.1.2014 
Antall bedrifter 

1.1.2013 
Endring fra 

1.1.2013 
0 370 244 126 
1-5 1 883 1 904 -21 
6-10 1 004 1 005 -1 
11-20 889 939 -50 
21-100 886 877 9 
101-200 77 83 -6 
201-500 34 35 -1 
Over 500 5 6 -1 
Totalt 5 148 5 093 55 

Tabell 2: Antall nye og endrede avtaleforhold i 2012 og 2013 fordelt etter overenskomst 
 

Overenskomst Nye avtaler Endringer i 
avtaleforhold Totalt 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Industri - VO 30 49 90 64 120 113 
Industri - Teko 2 1 2  4 1 
Byggfagene 52 51 40 47 92 98 
Riksavtalen 49 76 23 21 72 97 
Bil 23 14 51 12 74 26 
Byggeindustri 5 8 10 16 15 24 
Treforedling  3   0 3 
Fly  3  1 0 4 
Havbruk 4 4 4 1 8 5 
VTA 3 2 1 2 4 4 
Avis 1 1 9 3 10 4 
Glass 3 4 2  5 4 
Asfalt  1   0 1 
Landsoverenskomsten  3 1 6 1 9 
Trykkeri 6 2 8 13 14 15 
AMB   5 7 5 7 
Kartonasje 1 1  2 1 3 
Pakkeri   6  6 0 
Steinindustrien 1   1 1 1 
Jordbruk 2  2 3 4 3 
Naturbruk    4 0 4 
Landforpleining 1 2   1 2 
Bokbinderi  1 2 1 2 2 
Tannteknikk    1 0 1 
Prinsippavtale  2   0 2 
Hengeavtale   1  1 0 
Reingjetere   1  1 0 
Eget organisasjonsledd 1 1 1  2 1 
Totalt antall avtaler 184 229 259 205 2 456 2 446 
Antall org. 1 483 2 765 5 242 4 210 6 725 11 958 

Tabeller 
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Tabell 3: Antall stevninger tatt ut av Fellesforbundet fordelt etter type sak 
 

Type saker 2013 2012 
Yrkesskade 49 69 
Stillingsvern 51 61 
Lønnskrav 16 17 
Kollektiv 1  
Annet 1 1 
Totalt 119 148 
 
 
Tabell 4: Antall LO-godkjente arbeidstidsordninger i 2012 og 2013 fordelt etter type 

arbeidstidsordning 
 

Arbeidstidsordning 2013 2012 
15 – 20 72 5 
15 - 13  13 
15 - 20  108 
14 - 21 115 109 
14 - 14 7 16 
13-15 16 32 
13 – 15/14 - 14  2 
12 - 16 10 23 
12 - 9 105 67 
11 - 10 115 153 
10 - 11 7 14 
4 - 3 6 8 
8 dagers rotasjon  1 
7-7 2  
Offshore 20 33 
Andre  1 
Totalt  475 585 
 

Tabell 5: Antall egengodkjente arbeidstidsordninger i 2012 og 2013 fordelt etter type 
arbeidstidsordning 

 
Arbeidstidsordning 2013 2012 
14-14 9 8 
12 - 9 21 11 
7 - 7  2 
Totalt  30 21 
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Tabell 7: Antall medlemmer per 31.12.2013 og endringer fra 01.01.2013 fordelt per fylke 

og medlemskategori  
 
Fylke Antall medlemmer per 31.12.2013 Endring i antall medlemmer fra 01.01.2013 til 

31.12.2013 

Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes-
aktive 

Ikke 
yrkes-
aktive 

Elev- og 
student Totalt Herav 

kvinner 
Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Elev- og 
student 

Østfold 10 906 1 896 6 288 4 618 38 -378 -66 -252 -126 -4 
Oslo/Akershus 19 267 3 674 12 996 6 271 372 -967 -308 -756 -211 -20 
Hedmark 7 157 941 4 424 2 733 43 -88 13 6 -94 -5 
Oppland 7 947 1 652 5 257 2 690 28 -225 -78 -191 -34 1 
Buskerud 9 806 1 999 6 312 3 494 45 -71 3 -15 -56 1 
Vestfold 6 442 929 4 199 2 243 39 -83 -21 32 -115 -10 
Telemark 6 506 940 4 580 1 926 184 86 -11 29 57 74 
Aust-Agder 2 536 590 1 724 812 20 -74 -9 -69 -5 2 
Vest-Agder 6 290 1 249 4 412 1 878 82 22 10 8 14 25 
Rogaland 13 505 2 040 9 932 3 573 84 -557 -33 -471 -86 5 
Hordaland 16 627 3 076 12 441 4 186 224 230 -18 295 -65 11 
Sogn og Fjordane 2 547 422 1 998 549 16 -87 -28 -62 -25 2 
Møre og Romsdal 8 858 1 466 6 674 2 184 38 -42 -77 -3 -39 -34 
Sør-Trøndelag 9 943 1 803 7 579 2 364 220 -125 -34 26 -151 -130 
Nord-Trøndelag 7 316 979 5 526 1 790 125 26 -5 31 -5 4 
Nordland 8 818 1 423 6 396 2 422 110 -75 -17 -32 -43 3 
Troms/Finnmark 3 672 807 2 849 823 155 -76 -59 -50 -26 -4 
Totalt 148 143 25 886 103 587 44 556 1 823 -2 484 -738 -1 474 -1 010 -79 
 
 
 
Tabell 8: Antall medlemmer per 31.12.2013 og 01.01.2013 fordelt per overenskomst  
 

Overenskomst Antall medlemmer Endring 
31.12.2013 1.1.2013 antall % 

Industrioverenskomsten: 33 066 32 995 71 0,2 
-VO 31 146 31 018 128 0,4 
-Teko 961 1 001 -40 -4,0 
-Nexans 666 673 -7 -1,0 
-Teknologi- og data 293 303 -10 -3,3 
Fellesoverenskomsten for byggfag 19 243 19 696 -453 -2,3 
Riksavtalen 7 212 7 605 -393 -5,2 
Overenskomsten for byggeindustrien 6 563 6 753 -190 -2,8 
Biloverenskomsten 5 748 5 871 -123 -2,1 
Fellesoverenskomsten for treforedl. 1 945 2 050 -105 -5,1 
Flyoverenskomsten 1 666 1 706 -40 -2,3 
AMB overenskomsten 1 512 1 708 -196 -11,5 
Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret 1 379 1 352 27 2,0 
Havbruksoverenskomsten 1 219 1 200 19 1,6 
Aviser  1 192 1 316 -124 -9,4 
Overenskomst for Trykkerier  905 951 -46 -4,8 
VTA-overenskomsten 810 726 84 11,6 
Glassoverenskomsten 567 587 -20 -3,4 
Overenskomst for Kartonasjefabrikker 469 517 -48 -9,3 
Overenskomst for asfaltarbeid  381 414 -33 -8,0 

3 
 

Tabell 6: Helt arbeidsledige innenfor enkelte yrker1ved utgangen av desember 2012 og 
2013 

Yrker 2012 2013 Endring 
Bygg og anlegg  7 195 8 708 21 % 
 Rørleggere 337 442 31 % 
 Snekkere og tømrere 1 879 2 336 24 % 
 Andre bygningsarbeidere2 3 120 3 934 26 % 
 Andre anleggsarbeidere 930 964 4 % 
 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold og lignende 929 1 032 11 % 

Industriarbeid 5 370 5 704 6 % 
 Mekanikere 948 1 064 12 % 
 Prosess- og maskinoperatører 2 057 1 905 -7 % 
 Andre håndverkere3 633 720 14 % 
 Hjelpearbeid innen industrien  770 765 -1 % 
 Støpere, sveisere, platearbeidere ol  962 1 250 30 % 

Reiseliv og transport  3 465 3 901 13 % 
 Reisekonsulenter og reiselivsmedarbeidere 220 257 17 % 
 Kokker 1 004 1 171 17 % 
 Hovmestere, servitører og hjelpepersonell 2 241 2 473 10 % 

1 Statistikken er bearbeidet av forbundet på grunnlag av data fra NAV 
1 ”Andre bygningsarbeidere” inneholder blant annet fag som murere, malere og byggtapetserere, 
overflatebehandlere og lakkerere, betongarbeidere, taktekkere, gulv- og flisleggere, gips- og sparklingsarbeidere, 
isolatører, glassarbeidere og steinhoggere. 
1 ”Andre håndverkere” innenfor industriarbeid inneholder blant annet fag som verktøymaker, metalldreiere, 
metallslipere, gull- og sølvsmeder og grafiske fag som førtrykkere, trykkere og innbindere). 
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Tabell 7: Antall medlemmer per 31.12.2013 og endringer fra 01.01.2013 fordelt per fylke 

og medlemskategori  
 
Fylke Antall medlemmer per 31.12.2013 Endring i antall medlemmer fra 01.01.2013 til 

31.12.2013 

Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes-
aktive 

Ikke 
yrkes-
aktive 

Elev- og 
student Totalt Herav 

kvinner 
Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Elev- og 
student 

Østfold 10 906 1 896 6 288 4 618 38 -378 -66 -252 -126 -4 
Oslo/Akershus 19 267 3 674 12 996 6 271 372 -967 -308 -756 -211 -20 
Hedmark 7 157 941 4 424 2 733 43 -88 13 6 -94 -5 
Oppland 7 947 1 652 5 257 2 690 28 -225 -78 -191 -34 1 
Buskerud 9 806 1 999 6 312 3 494 45 -71 3 -15 -56 1 
Vestfold 6 442 929 4 199 2 243 39 -83 -21 32 -115 -10 
Telemark 6 506 940 4 580 1 926 184 86 -11 29 57 74 
Aust-Agder 2 536 590 1 724 812 20 -74 -9 -69 -5 2 
Vest-Agder 6 290 1 249 4 412 1 878 82 22 10 8 14 25 
Rogaland 13 505 2 040 9 932 3 573 84 -557 -33 -471 -86 5 
Hordaland 16 627 3 076 12 441 4 186 224 230 -18 295 -65 11 
Sogn og Fjordane 2 547 422 1 998 549 16 -87 -28 -62 -25 2 
Møre og Romsdal 8 858 1 466 6 674 2 184 38 -42 -77 -3 -39 -34 
Sør-Trøndelag 9 943 1 803 7 579 2 364 220 -125 -34 26 -151 -130 
Nord-Trøndelag 7 316 979 5 526 1 790 125 26 -5 31 -5 4 
Nordland 8 818 1 423 6 396 2 422 110 -75 -17 -32 -43 3 
Troms/Finnmark 3 672 807 2 849 823 155 -76 -59 -50 -26 -4 
Totalt 148 143 25 886 103 587 44 556 1 823 -2 484 -738 -1 474 -1 010 -79 
 
 
 
Tabell 8: Antall medlemmer per 31.12.2013 og 01.01.2013 fordelt per overenskomst  
 

Overenskomst Antall medlemmer Endring 
31.12.2013 1.1.2013 antall % 

Industrioverenskomsten: 33 066 32 995 71 0,2 
-VO 31 146 31 018 128 0,4 
-Teko 961 1 001 -40 -4,0 
-Nexans 666 673 -7 -1,0 
-Teknologi- og data 293 303 -10 -3,3 
Fellesoverenskomsten for byggfag 19 243 19 696 -453 -2,3 
Riksavtalen 7 212 7 605 -393 -5,2 
Overenskomsten for byggeindustrien 6 563 6 753 -190 -2,8 
Biloverenskomsten 5 748 5 871 -123 -2,1 
Fellesoverenskomsten for treforedl. 1 945 2 050 -105 -5,1 
Flyoverenskomsten 1 666 1 706 -40 -2,3 
AMB overenskomsten 1 512 1 708 -196 -11,5 
Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret 1 379 1 352 27 2,0 
Havbruksoverenskomsten 1 219 1 200 19 1,6 
Aviser  1 192 1 316 -124 -9,4 
Overenskomst for Trykkerier  905 951 -46 -4,8 
VTA-overenskomsten 810 726 84 11,6 
Glassoverenskomsten 567 587 -20 -3,4 
Overenskomst for Kartonasjefabrikker 469 517 -48 -9,3 
Overenskomst for asfaltarbeid  381 414 -33 -8,0 
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Tabell 9: Antall avdelinger per 31.12.2013 og endringer fra 01.01.2013 fordelt per fylke 
 

Fylke Antall 
avdelinger Endring 

 Østfold 12 -2 
 Oslo/Akershus 10 -2 
 Hedmark 5   
 Oppland 6 -1 
 Buskerud 7   
 Vestfold 4   
 Telemark 3   
 Aust-Agder 2   
 Vest-Agder 8   
 Rogaland 7   
 Hordaland 10   
 Sogn og Fjordane 2   
 Møre og Romsdal 4   
 Sør-Trøndelag 9 -1 
 Nord-Trøndelag 6   
 Nordland 3   
 Troms/Finnmark 2   
 I alt 100 -6 
  

 
 
Tabell 10: Antall medlemmer per 31.12.2013 fordelt etter medlemskategori, avdeling og 

fylke 
 

Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 2 434 247 1 440 994 
Fellesforbundet avdeling 26 Østfold Fagforening 2 972 511 1 739 1 233 
Fellesforbundet avdeling 75 Halden Fagforening 1 338 175 979 359 
Fellesforbundet avdeling 436 Papirarbeidernes For. 586 31 350 236 
Fellesforbundet avdeling 437 Greåker Arbeiderforening 144 20 78 66 
Fellesforbundet avdeling 453 Moss Cellulose-Papir 246 53 50 196 
Fellesforbundet avdeling 482 Glomma Papp 220 51 136 84 
Fellesforbundet avdeling 483 Borregaard Fagforening 863 141 354 509 
Fellesforbundet avdeling 488 Håndverksarb. Forening 217 2 116 101 
Fellesforbundet avdeling 638 Moss Bygningsarb. 332 2 217 115 
Fellesforbundet avdeling 644 Glavaarbeidernes Fagfor. 198 47 135 63 
Fellesforbundet avdeling 851 Østfold 1 356 616 694 662 
SUM ØSTFOLD 10 906 1 896 6 288 4 618 
Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 5 567 914 2 952 2 615 
Fellesforbundet avdeling 10 3 491 1 852 2 985 506 
Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall 513 28 372 141 
Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes For. 2 217 140 1 749 468 
Fellesforbundet avdeling 189 Trandum Jern og Met. 126 7 93 33 
Fellesforbundet avdeling 530 Oslo Omegn Skog-Land 33 3 21 12 
Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagfor. 1 253 14 1 020 233 
Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarb.forening 2 256 31 1 761 495 

5 
 

Overenskomst Antall medlemmer Endring 
31.12.2013 1.1.2013 antall % 

Landsoverenskomsten  313 324 -11 -3,4 
Avispakkerioverenskomsten 251 269 -18 -6,7 
Steinindustrioverenskomsten 197 183 14 7,7 
Overenskomsten for jordbruks- og gartneri 195 172 23 13,4 
Naturbruksoverenskomsten 164 191 -27 -14,1 
Landforpleiningsavtalen 149 158 -9 -5,7 
Overenskomst for Bokbinderier 142 139 3 2,2 
Miljøoverenskomsten 41 38 3 7,9 
Overenskomst for Serigrafiske bedrifter 34 35 -1 -2,9 
Bilutleioverenskomsten 17 18 -1 -5,6 
Tannteknikeroverenskomsten 7 13 -6 -46,2 
Prinsippavtale bemanning 4 125 -121 -96,8 
Wallboardoverenskomsten 102 107 -5 -4,7 
Hengeavtaler med andre LO-forbund 47 74 -27 -36,5 
Havbruksoverenskomsten/Veso A/S 16 16 0 0,0 
Myntoverenskomsten 12 15 -3 -20,0 
Hovedtariffavtalen KS 10 12 -2 -16,7 
Norsk Folkemuseum, Bygdø Kongsgård 7 7 0 0,0 
Statskog 7 8 -1 -12,5 
Norodden A/L 7 6 1 16,7 
Torvindustri 6 6 0 0,0 
Reingjetere 6 6 0 0,0 
Andøytorv 6 5 1 20,0 
Sandtakoverenskomsten 5 6 -1 -16,7 
Sem Gjestegård 3 3 0 0,0 
Gressmelfabrikker 0 2 -2 -100,0 
Totalt 85 625 87 385 -1 760 -2,0 
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Tabell 9: Antall avdelinger per 31.12.2013 og endringer fra 01.01.2013 fordelt per fylke 
 

Fylke Antall 
avdelinger Endring 

 Østfold 12 -2 
 Oslo/Akershus 10 -2 
 Hedmark 5   
 Oppland 6 -1 
 Buskerud 7   
 Vestfold 4   
 Telemark 3   
 Aust-Agder 2   
 Vest-Agder 8   
 Rogaland 7   
 Hordaland 10   
 Sogn og Fjordane 2   
 Møre og Romsdal 4   
 Sør-Trøndelag 9 -1 
 Nord-Trøndelag 6   
 Nordland 3   
 Troms/Finnmark 2   
 I alt 100 -6 
  

 
 
Tabell 10: Antall medlemmer per 31.12.2013 fordelt etter medlemskategori, avdeling og 

fylke 
 

Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening 2 434 247 1 440 994 
Fellesforbundet avdeling 26 Østfold Fagforening 2 972 511 1 739 1 233 
Fellesforbundet avdeling 75 Halden Fagforening 1 338 175 979 359 
Fellesforbundet avdeling 436 Papirarbeidernes For. 586 31 350 236 
Fellesforbundet avdeling 437 Greåker Arbeiderforening 144 20 78 66 
Fellesforbundet avdeling 453 Moss Cellulose-Papir 246 53 50 196 
Fellesforbundet avdeling 482 Glomma Papp 220 51 136 84 
Fellesforbundet avdeling 483 Borregaard Fagforening 863 141 354 509 
Fellesforbundet avdeling 488 Håndverksarb. Forening 217 2 116 101 
Fellesforbundet avdeling 638 Moss Bygningsarb. 332 2 217 115 
Fellesforbundet avdeling 644 Glavaarbeidernes Fagfor. 198 47 135 63 
Fellesforbundet avdeling 851 Østfold 1 356 616 694 662 
SUM ØSTFOLD 10 906 1 896 6 288 4 618 
Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus 5 567 914 2 952 2 615 
Fellesforbundet avdeling 10 3 491 1 852 2 985 506 
Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall 513 28 372 141 
Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes For. 2 217 140 1 749 468 
Fellesforbundet avdeling 189 Trandum Jern og Met. 126 7 93 33 
Fellesforbundet avdeling 530 Oslo Omegn Skog-Land 33 3 21 12 
Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagfor. 1 253 14 1 020 233 
Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarb.forening 2 256 31 1 761 495 
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Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 2 902 373 2 264 638 
Fellesforbundet avdeling 91 Jæren 1 117 155 749 368 
Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening 999 189 778 221 
Fellesforbundet avdeling 730 1 821 36 1 560 261 
Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafisk 713 206 331 382 
SUM ROGALAND 13 505 2 040 9 932 3 573 
Fellesforbundet avdeling 5 6 364 944 4 497 1 867 
Fellesforbundet avdeling 64 Folgefonn Fagforening 882 131 725 157 
Fellesforbundet avdeling 100 Marinestasjonens 
Fagforening 505 13 334 171 
Fellesforbundet avdeling 118 Sunnhordland 2 336 284 1 726 610 
Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotel & rest.  1 745 1 252 1 461 284 
Fellesforbundet avdeling 290 Dale Tekstilarb.forening 203 134 46 157 
Fellesforbundet avdeling 741 Odda Bygningsarb.forening 115 3 96 19 
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening 3 348 126 2 838 510 
Fellesforbundet avdeling 750 Rørleggersvennenes F. 406 13 375 31 
Fellesforbundet avdeling 856 Vestnorsk Grafiske F. 723 176 343 380 
SUM HORDALAND 16 627 3 076 12 441 4 186 
Fellesforbundet avdeling 19 Sogn&Fjordane Fagforening 1 996 398 1 573 423 
Fellesforbundet avdeling 180 Florø 551 24 425 126 
SUM SOGN OG FJORDANE 2 547 422 1 998 549 
Fellesforbundet avdeling 29 Søre Sunnmøre 1 736 252 1 255 481 
Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre 2 459 474 1 842 617 
Fellesforbundet avdeling 65 4 461 691 3 407 1 054 
Fellesforbundet avdeling 142 Sykkylven Fagforening 202 49 170 32 
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 858 1 466 6 674 2 184 
Fellesforbundet avdeling 12 4 446 549 3 350 1 096 
Fellesforbundet avdeling 80 Røros og Holtålen Fagfor.  460 93 331 129 
Fellesforbundet avdeling 207 Ørland Jern og Metall 71 3 53 18 
Fellesforbundet avdeling 250 Hotell,Restaurant,Reiseliv 1 104 836 877 227 
Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening 396 7 327 69 
Fellesforbundet avdeling 764 Malernes Forening 407 18 352 55 
Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim 1 357 10 1 194 163 
Fellesforbundet avdeling 768 Trondheim Bygning 881 18 697 184 
Fellesforbundet avdeling 857 Midt-Norge Grafiske For.  821 269 398 423 
SUM SØR-TRØNDELAG 9 943 1 803 7 579 2 364 
Fellesforbundet avdeling 28 Stjørdal og Omegn 1 297 344 959 338 
Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening 2 282 214 1 776 506 
Fellesforbundet avdeling 146 Namdal Fagforening 1 256 109 939 317 
Fellesforbundet avdeling 461 502 16 332 170 
Fellesforbundet avdeling 576 1 875 276 1 469 406 
Fellesforbundet avdeling 792 Bindal 104 20 51 53 
SUM NORD-TRØNDELAG 7 316 979 5 526 1 790 
Fellesforbundet avdeling 53 N-Nordland og S-Troms 3 577 590 2 747 830 
Fellesforbundet avdeling 89 Salten Fagforening 1 395 179 1 105 290 
Fellesforbundet avdeling 143 Helgeland 3 846 654 2 544 1 302 
SUM NORDLAND 8 818 1 423 6 396 2 422 
Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland 3 172 458 2 513 659 
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Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening 1 028 14 897 131 
Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening 2 778 671 1 141 1 637 
Fellesforbundet (overf avd 999) 5 0 5 0 
SUM OSLO/AKERSHUS 19 267 3 674 12 996 6 271 
Fellesforbundet avdeling 61 Elverum Jern og Metall 292 8 191 101 
Fellesforbundet avdeling 71 Stange Fagforening 130 3 103 27 
Fellesforbundet avdeling 103 Ringsaker 1 761 196 1 030 731 
Fellesforbundet avdeling 647 Glåmdal Fagforening 2 015 356 1 162 853 
Fellesforbundet avdeling 650 2 959 378 1 938 1 021 
SUM HEDMARK 7 157 941 4 424 2 733 
Fellesforbundet avdeling 23 Raufoss Jern og Metall 2 517 515 1 657 860 
Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall 1 121 306 882 239 
Fellesforbundet avdeling 121 Brusveen Jern-Metall 250 78 66 184 
Fellesforbundet avdeling 156 Midt-Gudbrandsdal 165 32 102 63 
Fellesforbundet avdeling 670 3 786 717 2 485 1 301 
Fellesforbundet avdeling 678 Hunton Arbeiderforening 108 4 65 43 
SUM OPPLAND 7 947 1 652 5 257 2 690 
Fellesforbundet avdeling 30 Drammen og Omegn 2 927 616 1 631 1 296 
Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagforening 3 023 736 2 075 948 
Fellesforbundet avdeling 95 2 140 499 1 524 616 
Fellesforbundet avdeling 426 Tofte og Hurum 324 56 184 140 
Fellesforbundet avdeling 441Sunland Papirarb.forening 152 53 62 90 
Fellesforbundet avdeling 468 Follum Bruks Arb.forening 290 24 100 190 
Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum 950 15 736 214 
SUM BUSKERUD 9 806 1 999 6 312 3 494 
Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold 2 715 264 1 752 963 
Fellesforbundet avdeling 34 Søndre Vestfold Fagforening 2 088 332 1 495 593 
Fellesforbundet avdeling 50 Vestfold Nord 1 033 225 631 402 
Fellesforbundet avdeling 111 Holmestrand Jern-Met. 606 108 321 285 
SUM VESTFOLD 6 442 929 4 199 2 243 
Fellesforbundet avdeling 8 Telemark 3 595 374 2 628 967 
Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service 2 601 510 1 816 785 
Fellesforbundet avdeling 55  Kragerø og Omegn 310 56 136 174 
SUM TELEMARK 6 506 940 4 580 1 926 
Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder 2 450 585 1 654 796 
Fellesforbundet avdeling 727 Nidarå Sagarbeiderforening 86 5 70 16 
SUM AUST-AGDER 2 536 590 1 724 812 
Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening 2 573 515 1 795 778 
Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening 889 105 579 310 
Fellesforbundet avdeling 82 Søgne Jern og Metall 196 11 157 39 
Fellesforbundet avdeling 106 Flekkefjord og Kvinesdal 537 61 405 132 
Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening 885 205 767 118 
Fellesforbundet avdeling 224 Kristiansand Støperi 177 9 134 43 
Fellesforbundet avdeling 724 Wallboard Fagforening 151 9 105 46 
Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening 882 334 470 412 
SUM VEST-AGDER 6 290 1 249 4 412 1 878 
Fellesforbundet avdeling 25 3 904 646 2 837 1 067 
Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn 2 049 435 1 413 636 
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Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland 2 902 373 2 264 638 
Fellesforbundet avdeling 91 Jæren 1 117 155 749 368 
Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening 999 189 778 221 
Fellesforbundet avdeling 730 1 821 36 1 560 261 
Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafisk 713 206 331 382 
SUM ROGALAND 13 505 2 040 9 932 3 573 
Fellesforbundet avdeling 5 6 364 944 4 497 1 867 
Fellesforbundet avdeling 64 Folgefonn Fagforening 882 131 725 157 
Fellesforbundet avdeling 100 Marinestasjonens 
Fagforening 505 13 334 171 
Fellesforbundet avdeling 118 Sunnhordland 2 336 284 1 726 610 
Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotel & rest.  1 745 1 252 1 461 284 
Fellesforbundet avdeling 290 Dale Tekstilarb.forening 203 134 46 157 
Fellesforbundet avdeling 741 Odda Bygningsarb.forening 115 3 96 19 
Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening 3 348 126 2 838 510 
Fellesforbundet avdeling 750 Rørleggersvennenes F. 406 13 375 31 
Fellesforbundet avdeling 856 Vestnorsk Grafiske F. 723 176 343 380 
SUM HORDALAND 16 627 3 076 12 441 4 186 
Fellesforbundet avdeling 19 Sogn&Fjordane Fagforening 1 996 398 1 573 423 
Fellesforbundet avdeling 180 Florø 551 24 425 126 
SUM SOGN OG FJORDANE 2 547 422 1 998 549 
Fellesforbundet avdeling 29 Søre Sunnmøre 1 736 252 1 255 481 
Fellesforbundet avdeling 31 Sunnmøre 2 459 474 1 842 617 
Fellesforbundet avdeling 65 4 461 691 3 407 1 054 
Fellesforbundet avdeling 142 Sykkylven Fagforening 202 49 170 32 
SUM MØRE OG ROMSDAL 8 858 1 466 6 674 2 184 
Fellesforbundet avdeling 12 4 446 549 3 350 1 096 
Fellesforbundet avdeling 80 Røros og Holtålen Fagfor.  460 93 331 129 
Fellesforbundet avdeling 207 Ørland Jern og Metall 71 3 53 18 
Fellesforbundet avdeling 250 Hotell,Restaurant,Reiseliv 1 104 836 877 227 
Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening 396 7 327 69 
Fellesforbundet avdeling 764 Malernes Forening 407 18 352 55 
Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim 1 357 10 1 194 163 
Fellesforbundet avdeling 768 Trondheim Bygning 881 18 697 184 
Fellesforbundet avdeling 857 Midt-Norge Grafiske For.  821 269 398 423 
SUM SØR-TRØNDELAG 9 943 1 803 7 579 2 364 
Fellesforbundet avdeling 28 Stjørdal og Omegn 1 297 344 959 338 
Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening 2 282 214 1 776 506 
Fellesforbundet avdeling 146 Namdal Fagforening 1 256 109 939 317 
Fellesforbundet avdeling 461 502 16 332 170 
Fellesforbundet avdeling 576 1 875 276 1 469 406 
Fellesforbundet avdeling 792 Bindal 104 20 51 53 
SUM NORD-TRØNDELAG 7 316 979 5 526 1 790 
Fellesforbundet avdeling 53 N-Nordland og S-Troms 3 577 590 2 747 830 
Fellesforbundet avdeling 89 Salten Fagforening 1 395 179 1 105 290 
Fellesforbundet avdeling 143 Helgeland 3 846 654 2 544 1 302 
SUM NORDLAND 8 818 1 423 6 396 2 422 
Fellesforbundet avdeling 74 Nord-Hålogaland 3 172 458 2 513 659 
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Avdeling/Fylke Totalt Herav 
kvinner 

Yrkes- 
aktive 

Ikke 
yrkes- 
aktive 

Fellesforbundet avdeling 252 Tromsø Hotell og Rest 500 349 336 164 
SUM TROMS/FINNMARK 3 672 807 2 849 823 
 
 
 
Tabell 11: Antall tiltak og antall deltakere på kurs i 2013 fordelt etter område 
 

Fylke Tiltak Deltakere 
Oslo, Akershus, Østfold 54 977 
Hedmark, Oppland 26    451 
Buskerud, Vestfold, Telemark 43    743 
Rogaland og Agderfylkene 37    735 
Hordaland og Sogn og Fjordane 34    636 
Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal 43    659 
Nordland, Troms, Finnmark 40    543 
Petroleumsforum 1      5 
I alt 278 4 749 
 
 
 



I forbindelse med Fellesforbundets 25 års jubileum ble det laget tre 
filmer og tre plakater som viste til politiske saker som  forbundet har 
fått gjennomført i løpet av sine første 25 år. Her er to av plakatene som 
henviser til vårt arbeid mot sosial dumping og arbeidet med pensjon.


