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ÅRSMØTE 2021 
NLF Innlandet ønsker velkommen til årsmøtet 13. mars! Dette er 
historiens første digitale regionårsmøte for NLF i vårt fylke. 

  
 

            Arild Olsbakk       Odd Haakenstad        Guttorm Tysnes 
            Regionleder     Regionnestleder         Regionsjef 
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Fire unge tømmerkjørere som testet 74 tonn: Emil Andreas  
Johansen, Thomas Undli, Tor Espen Koen og Syver Simensen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionstyret på befaring på den nye kontrollstasjonen i Løten. 
Geir Thomas Finstad orienterer om uteplassen.  

Knut Ruud og Tommy Engen under sommerens         Innkjøring til døgnhvileplassen på Tiurn. Vi 
lokalavdelingsårsmøte på Roverud           klaget. Tre uker senere ble vegen asfaltert. 
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Tidsskjema 
 

Lørdag 13. mars 
 

10.00  Årsmøtet starter 
12.00  Pause 
12.15  Årsmøtet fortsetter/faglig seminar 
   - Status og muligheter - NLF i 2021 – Tore Velten 

- Nyttig informasjon om hvor du har lov til å kjøre/slik bruker   
  du vegkart.no. – Dag Nordvik   

   Nytt fra NLFs hovedsamarbeidspartnere  
   Kåring av Årets Lastebileier   
 

 
 

 

 

 

 

 
Årsmøtet 2020 er i havn på Beitostølen. Delegater og ledsagere underholdes før festmiddagen 

Merk deg høstseminaret på Storefjell.                             
Sett av helga 22.10-24.10 2021! 
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Sakliste 
 

1. Godkjenne innkalling, saksliste og representantenes stemmerett  

2. Velge møtedirigent, referent og to representanter til å skrive under 
protokollen  

3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning  

4. Behandle innkomne forslag  

5. Behandle valgkomiteens forslag til godtgjøring for styrets medlemmer for 2021  

6. Gjennomføre organisatorisk- og næringspolitisk debatt, herunder styrets 
forslag til strategi og virksomhetsplan for regionen  

7. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder regionkontingent for 2021 

8. Valg av styreleder  

9. Valg av nestleder  

10. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer. (+ antall styremedlemmer) 

11. Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og 
representantskap. Jf § 4 og 5.  

12. Valg av fire revisorer 

13. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet. Jmf. §14 

14. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret.  
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Fullmaktprøving  
 

Lokalavdeling Representanter Medl. 01.01.21 

Gausdal Grethe Dalbu  

Birgit Grimstad 

Torleif Seielstad 

33 

Gjøvik og Toten Jørn Kjellbakken 
Palmer Høgvoll 
Lars Gihle (Kai Sandvold utgår) 
Jon Lunn 
Ragnar Thorstad  

88 

Gudbrandsdal Arild Tullut  
Tore Slåsletten 
Erling Myhre 
Kjell Jon Nyløkken 

65 

Hadeland Trond Nordvik 

Stian Dalby Mathisen 

Morten Vik 

42 

Hamarregionen Erik Rogndokken 
Hans Erik Molstad 
Terje Skundberg 
Stig Werner Dahlø (Jevnaker utgår) 
Odd Erik Henden 

112 

Lillehammer Per Arne Lunn 

Ole Petter Strandli 

28 

Odal Lise-Mari Karlsen 
Lars Rune Hagen  
Johnny Gangnes 
Erik Haug 

69 

Solør Jan Sverre Udneseth 
Bjørn Tøraasen 
Ivar Eriksen 

37 

Sør-Østerdal Arne Olav Velten 
Morten Engen 
Lars Morten Svingen 
Tore Grøtting 

56 

Valdres Sigbjørn Steinsrud  
Knut Henning Loberg 
Ole Martin Sørengen 
Thomas Nerli 

69 

Østerdal Fredrik Brun 
Magne Wangen 
Kjell Erik Roen 

41 

 

 
1 rep for     1 t.o.m.    15 medlemmer                          4 rep for   46 t.o.m.    75 medlemmer 
2 rep for   16 t.o.m.    30 medlemmer                          5 rep for   76 t.o.m.   125 medlemmer 
3 rep for   31 t.o.m.    45 medlemmer                       6 rep for flere enn    126 medlemmer 
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Årsberetning for 2020 
Regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund Innlandet legger  
med dette fram beretningen for 2020. 

  Regionstyret:   Vararepresentanter:   
Regionleder Arild Olsbakk, Østerdal  Erik Aaen, Østerdal  
Regionnestleder Odd Haakenstad, Hadeland Torgeir Grini, Hadeland 
Styremedlem Stein Hesthagen, Hamarregionen Knut Eirik Jevne, Hamarregionen 
Styremedlem Frank Olav Korntorp, Solør Tore Grøtting, Elverum 
Styremedlem Frode Håkensbakken, Gj og Toten     Petter Surnflødt, Gausdal 
Styremedlem Johannes Kjørlien, Valdres  Ole Martin Sørengen, Valdres 
Styremedlem Tommy Engen, Odal Lars Rune Hagen, Odal 
Styremedlem Åge Widme, Gudbrandsdal  Kjell Jon Nyløkken, Gudbrandsdal 
 F.o.m. mai Nyløkken Grethe Dalbu, Gausdal 

 
Forbundsleder  
Forbundsstyret 

Tore Velten, Sør-Østerdal 
Bjørn Ivar Gunhildgard, Valdres 

 
Arild Olsbakk, Østerdal 

 

 

Koronaen kom i mars  
Korona. Covid-19. Pandemi. Munnbind. Håndsprit. Smitteforebygging. Karantene. Grensekontroll. 
Vi brukte mange ord i 2020 som vi nesten aldri tidligere har brukt.  
Våre medlemmer fikk mange krevende utfordringer da samfunnet stengte 12. mars. Etter mye 
usikkerhet i starten og litt nedgang for noen transportører, ble det brukbar aktivitet for de aller 
fleste lastebil-bedrifter. Regionstyret ringte rundt til flest mulig av NLF-bedriftene for å spørre om 
hvordan det gikk under pandemien. Medlemmene satte pris på denne kontakten. Norges 
Lastebileier-Forbunds administrasjon kom raskt på banen med god informasjon. Fanen «korona» på 
lastebil.no ble en viktig kanal med orientering om regler samt nyttige skjemaer. Gode nyhetsbrev 
fra Oslo hjalp mange. Nettverket mot regjeringen, Stortinget og Vegdirektoratet er bygd opp 
gjennom mange år. Nå kunne vi virkelig høste. Blant annet ble fristene for YSK-kurs utsatt.  
Planlagte møter ble avlyst eller kjørt via internett. Enkelte kurs ble også gjennomført på Teams. 
Datakunnskapene ble stadig bedre. Kanskje er det en av få positive effekter etter pandemien … 
 

For alt bli bra! 
I Innlandet kom våre medlemmer tidlig i gang 
med kolonner. Det startet med at Stian Mathisen 
på Hadeland ble utfordret til å kjøre 
musikkanlegget for blålysetatene. Storbilene 
gjennom gatene ble et lyspunkt. Morten «Kran» 
Svenmoen fikk med seg utrykningskjøretøyene i 
Ringsaker. Dermed var vi i gang. Våre 
lokalavdelinger fulgte opp med kolonner på 
Gjøvik og Toten, Lillehammer, Gausdal, 
Gudbrandsdal, Hamarregionen og     
i Odal. Overalt var det masse folk langs rutene. I 
Gausdal ble kolonnen kjørt på 17. mai og ble et  Her er Alt blir bra-kolonnen på veg gjennom Odal. 



 

 
Side 8 

 
  

høydepunkt på nasjonaldagen. Biskop Solveig Fiske ga følgende attest på sin Facebook-side etter 
kolonnen i Hamar: «I dag kom ein stor kortesje med oppmuntring på Storhamar. Det var 
transportbilar av ulikt slag med flagg og musikk. Oppmuntringskortesje. Så fint å oppleva. Så godt å 
sjå og høyra menneske som berre ønskjer å gje noko til andre. Noko livgjevande og styrkande som 
understrekar at vi i denne tida strekkjer hendene til kvarandre, held fast og står saman. Og at det vil 
vi gjera også no når vi gradvis og forsiktig skal åpna opp att samfunnet. Tusen takk!» 
 

Organisasjon 
NLF Innlandet er organisert med et regionstyre med personlige vararepresentanter.  
Leder og nestleder velges hvert år. De øvrige styremedlemmene annethvert år.  
Åge Widme, som ble valgt inn i fylkesstyret i Oppland i 2002, døde dessverre 3. mai 2020. Kjell Jon 
Nyløkken overtok hans plass i regionstyret, mens Grethe Dalbu kom inn som ny vararepresentant.  
Regionens forbundsstyremedlem har talerett på styremøtene og er bindeledd til NLF sentralt.  
Regionsjef Guttorm Tysnes er ansatt av forbundet sentralt. Administrasjonskonsulent Hege Anita 
Gaaskjølen bistår fra NLFs hovedkontor i Oslo. Arbeidsmiljøet i TAKO-senteret på Rudshøgda er 
fortsatt meget godt.  
 

Medlemsutvikling 
NLF Innlandet hadde 31. desember 648 medlemmer. Det er ni færre enn ved årsskiftet 2019/2020. 
Fordelingen var: 462 bedriftsmedlemmer (ned 6), 46 personmedlemmer og 140 seniormedlemmer. 
Det må nå tas et krafttak for å snu utviklingen. Verdt å merke seg er det at Innlandet har 18 prosent 
av NLFs bedriftsmedlemmer. Det er klart mest av regionene. 
 
 

Styreaktiviteter 
Regionavdelingen har gjennomført 
til sammen syv styremøter. 
Regionstyret har behandlet 93 saker 
i 2020. To av styremøtene var 
utvidede, slik at også 
lokalavdelingsledere og andre 
tillitsvalgte i NLF Innlandet kunne 
møte. Et av styremøtene ble 
avviklet i forbindelse med NLFs 
Transportkonferanse i januar. 
Det har vært gjennomført et 
styreseminar på Spidsbergseter.  I 
oktober var styret på befaring på 
den nye kontrollstasjonen i Løten, 
med styremøte på Myklegard 
etterpå.    Et av styremøtene var på 
Teams. På denne plattformen er det 
også gjennomført flere uformelle 
møter med styret.  
   

Styremøte under pandemi. Tommy Engen sjekker at Frank Korntorp 
er langt nok unna…. 



 

 
Side 9 

 
  

En veteran gikk bort 
Åge Widme fra Sør-Fron 
døde 3. mai. Han markerte 
seg i en årrekke som 
lastebileier, kollegahjelper, 
veteranbil-entusiast og NLF-
tillitsvalgt. Åge satt i 
fylkesstyret/regionstyret fra 
2002 og helt til sin bortgang. 
Han kom ofte med gode 
ideer. Flere av dem ble 
gjennomført. Takk for 
innsatsen, Åge! 
Vi takker også familien som 
ønsket en gave til 
Kollegahjelpen i stedet for 
blomster. I forbindelse med 
begravelsen kom det inn over 70.000 kroner, som skal brukes til sosiale tiltak for kollegahjelperne.  
 

Regionårsmøte 2020 
Årsmøtet ble arrangert med helgesamling på Radisson Blu Resort, Beitostølen. Faglige temaer: 
Vintervedlikehold, miljøvennlig transport og Fair Transport. Vi kunne nok ønsket oss litt mer debatt 
under årsmøtet. 140 personer deltok denne helga.  
 

Bjørn Amundsen 
Årets Lastebileier 
Veteranen Bjørn 
Amundsen i Bjørns 
Transport fra Sør-Odal 
ble hedret med tittelen 
Årets Lastebileier 2020. 
76 år gamle Bjørn har 
kjørt lastebil i 60 år, 
begynte med faste 
oppdrag i 1965 og 
styrer fortsatt et 
veldrevet firma. Bjørn 
er heller ikke redd for å 
prøve noe nytt og var 
tidlig ute med f.eks. 
mobilvogntog.  

Åge Widme foran «gaven» han kjøpte på 60-årsdagen.  

Bjørn Amundsen mottok 
prisen av regionleder Arild 
Olsbakk.  
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Lokalavdelinger 
NLF Innlandet har 11 lokalavdelinger. Det er varierende aktivitet i de ulike lokalavdelingene, men 
alle gjennomfører årsmøter. Lokalavdelingene er viktige for å kunne følge med i saker som berører 
næringen på grasrot-nivå. Samtlige lokalavdelingsledere ble gjenvalgt på årsmøtene i 2020 – med 
et unntak. Lise-Mari Karlsen ble valgt til ny leder i Odal Lastebileierforening.  

NLFs representantskap og landsmøte  
Leder Arild Olsbakk og nestleder Odd Haakenstad sitter i representantskapet. Møtet i 2020 ble 
avlyst på grunn av korona.  15 delegater var påmeldt til landsmøtet i Stavanger, som ble utsatt. 
  

Kollegahjelpen 
I Innlandet har vi åtte kollegahjelpere. I 2020 hadde vi i vår region tre dødsulykker der tungbiler var 
involvert. Yrkessjåførene har som regel ikke skyld i disse ulykkene. I tillegg har våre kollegahjelpere 
stilt opp ved sju andre ulykker. Kollegahjelperne har taushetsplikt.  
 

Snøryddingsrampa ble tatt i bruk på Biri 
- Gjennom denne gaven til Statens Vegvesen håper vi at slike snøryddingsramper kan bli standard 
på alle døgnhvileplasser der det er snøvintre, sa styreleder Arild Olsbakk da den forsinkede 
julegaven ble overlevert i februar. Snøryddingsrampen kostet 250 000 kroner og står på 
døgnhvileplassen på Biri. Her kan sjåførene gå opp på en solid og sklisikker rampe og få skjøvet vekk 
is og snø fra taket.  
Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Cato Løkken, satte stor pris på gaven: - Vi er glade for at NLF 
prioriterer trafikksikksikkerhetstiltak. Det er viktig at vi samarbeider om færre drepte og hardt 
skadde i trafikken, det er mange småtiltak som teller, sa Løkken.  
I løpet av 2020, bestemte Statens vegvesen Øst at snøryddingsramper blir obligatoriske på alle nye 
døgnhvileplasser. Lonbakken Mekaniske Verksted AS på Otta laget snøryddingsrampa.  
 

 
Avdelingsdirektør Cato Løkken mottar gaven fra NLF Innlandets styreleder, Arild Olsbakk. Regionsjef Guttorm 
Tysnes og idémaker Åge Widme deltok også på overrekkelsen. (Foto: Elin Ramstad, Statens vegevsen)  
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Lys til ettertanke i Innlandet 
NLF Innlandet var representert ved den første felles ulykkes-markeringen for Innlandet. Den ble 
arrangert i Ringsaker 9. januar med fakkeltog, gudstjeneste og en kaffesamling etterpå. Det var en 
fin markering til minne om de som omkom i trafikken i 2019. To av de 12 som døde var 
yrkessjåfører.    

2020 – det store vegåpningsåret! 
I mange år har NLF jobbet for vegbygging i Hedmark og Oppland. I vår region har vi ikke 
sjøtransport. Vi har minimal godstransport på jernbanen til og fra fabrikker i Innlandet, med unntak 
av treindustrien. Vi har heller ingen flyplasser. Dessuten er det svært mange ulykker på 
gjennomfartsvegene. Argumentene har vært sterke. Gjennombruddet kom med Lottorekka i 2006. 
De to Innlandsfylkene klarte å samle seg om de viktigste vegene: 2, 4, 6 og 16 med tilleggstallene 3 
og 35. Siden den gangen har det skjedd mye på alle disse vegene. 2020 ble det store vegåpningsåret 
med snorklipping i Brumunddal, Løten, Rudshøgda og på Vang. I tillegg ble FV33 over Tonsåsen 
ferdig. Vi vil nok aldri oppleve det samme igjen, men det var flott å se på alle åpningene. NLF har 
vært med i Vegforum Innlandet og lobbet sterkt for mer forutsigbare og trafikksikre veger. Vi lover 
å fortsette den kampen … 
 

Feiende flott E6 åpning  
Jubel på Rudshøgda da 43 kilometer 
med firefelts E6 fra Kolomoen til 
Moelv ble offisielt åpnet.  
Statsminister Erna Solberg og 
samferdselsminister Knut Arild 
Hareide ville begge være til stede da 
Nye Veiers store prosjekt var 
gjennomført. Etter snorklippingen 
kjørte Litras Vegard Narmo 
statsministeren ut på ny E6 med et 
25 meter langt miljøvogntog. Roar 
Lierhagen fulgte etter med 
samferdselsministeren i et 
tømmervogntog. Per Arne Lunn 
fraktet NHO-sjef Jon Kristiansen.  
Vegen er ferdig 8 måneder tidligere 
enn planlagt og ble 15 prosent 
billigere enn budsjettert.  
På denne dagen kunne vi mimre litt: 
MEF og NLF møtte Nye Vegers første 
sjef FØR hun hadde sin første 
offisielle arbeidsdag: «Sats på E6 i 
Innlandet», sa vi. Ingrid Dahl Hovland 
prioriterte E6 fra Kolomoen og 
nordover. Vegselskapet leverte 
virkelig varene! Vi har fått en 
trafikksikker og forutsigbar firefelts 
veg til Moelv. I 2025 er utbyggingen 
fullført videre til Øyer.  

 Statsminister Erna Solberg fikk en kort tur på E6 med Litras Vegard    
Narmo. De diskuterte blant annet modulvogntog på vegnettet for 
tømmervogntog.            Foto: Statsministeren kontor   
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Riksvegen fra Løten til Elverum – et prosjekt vegvesenet er stolte av 
Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) åpnet nyvegen mellom Løten og Elverum i sommerferien. Til 
sammen 27 kilometer med rv. 3/25. Mesteparten fire felt, men kun 2 og 3-felt med midtdeler i 
Løten og fra Grundset til Svingen. NLFs regionsjef var bedt om å holde en av åpningstalene:                
- Trafikksikkerhet og framkommelighet betyr enormt mye for yrkessjåførene. Det blir en ny verden 
når vi går fra en kronglete og farlig veg, til de 27 kilometerne som åpnes i dag, sa han. Vegen ble 
bygd raskere og 1,4 milliarder kroner billigere enn planlagt.  NLF har bedt om at dette enten brukes 
til reduserte bompenger eller utbygging av de siste ni kilometerne mot Hamar.  

 

 

Vegdirektøren fikk kjøre lastebil for første gang 
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var en av hovedpersonene under åpningen av rv. 3/25. NLF 
inviterte henne til testtur på gamlevegen og nyvegen rett før åpningen. – Her var det jammen stor 
trafikk. Det er veldig bra at dere får ny veg, sa vegdirektøren da forbundsleder Tore Velten kjørte 
gamlevegen. På tilbaketuren fikk Dahl Hovland selv sitte bak rattet. For første gang styrte hun en 
lastebil: - Dette var gøy og lærerikt, sa vegdirektøren. Tore og Ingrid fikk selvsagt en god lastebilprat 
under turen.  
 

Den vintersikre 
fjellovergangen 
- Denne utbyggingen var utrolig 
viktig, sa NLFs toppsjef, Geir A. 
Mo, fra scenen under åpningen 
av siste etappe på Filefjell-
utbyggingen. 40 kilometer ny 
veg, inkludert Rødølstunnelen, 
har ført til at den mest 
vintersikre vegen vil bli åpen 
hver dag hele året! Det er verdt 
prisen på 3,5 milliarder kroner. 
NLF har vært en av pådriverne 
for utbyggingen. Derfor var Geir 
spesielt invitert. Han var som 
vanlig tydelig: - Vi har mange medlemsbedrifter som kjører mellom øst og vest. Nå vet vi at vi har en 
fjellovergang som alltid holder det den lover – og det er Filefjell. De andre fjellovergangene har ikke 
kommet så langt. Filefjell er utrolig viktig for godstransporten og vareflyten i Norge. 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide klippet snora på E16 i Øye.  
Vang-ordfører Vidar Eltun, Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og Lærdals-
ordfører Audun Mo hjalp Hareide med snora.   
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Ny døgnhvileplass ved E16 i Valdres 
I august åpnet endelig et nytt tilbud for yrkessjåfører som kjører på E16 i Valdres.  Den moderne 
døgnhvileplassen for tungtransporten ligger på Bøflaten i Vang – med Mjøsvang som nærmeste 
nabo. NLF har lenge kjempet for døgnhvileplasser i Valdres, og var selvsagt invitert. «Vangsgutane», 
med Arve Wangensteen i spissen, skal drifte plassen. Statens vegvesen minnet om at E16 Filefjell er 
den mest værstabile øst-vest overgangen. Det går derfor svært mange tunge kjøretøy gjennom 
Valdres, særlig om 
vinteren. 
Døgnhvileplassen vil 
være et viktig tiltak for å 
gjøre arbeidsplassen til 
ansatte i 
tungtransporten 
tryggere og bedre. 
Trafikksikkerheten øker 
på E16 mellom øst og 
vest. Bøflaten 
døgnhvileplass har plass 
til 15 vogntog (fire av 
dem kan være 25 meter 
lange), strømuttak for 
lastebiler, toaletter, 
dusjer, enkeltrom som 
kan leies i tillegg til kafé 
og bensinstasjon som 
nabo bare et steinkast 
unna.  

 

Bommene på fv. 33 i Skreifjella fjernes!  
FrP fikk gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett for å fjerne bommen langs fv. 33 i Skreifjella. 
Bommen skulle stått oppe helt til 2031, men ble tatt ned over 10 år tidligere. Staten måtte ut med 
188 millioner kroner, slik at lånet på vegen ble nedbetalt.  

Endelig kom gangbrua                         
ved E6 i Ringebu 
For nærmere 10 år siden viste lastebileierne 
Åge Widme og Ole Stein Dalberg at to vogntog 
knapt kan passere hverandre på E6-brua ved 
Circle K i Ringebu. Det var livsfarlig hvis en 
fotgjenger kom samtidig. Den gangen fikk vi 
høre at det skulle bygges bru for myke 
trafikanter i Ringebu. Vi ventet lenge, men i 
høst ble brua bygd. På den offisielle åpningen i 
desember ble NLF trukket fram som pådriver for 
gangbrua. Prisen for en mer trafikksikker E6 og 
en egen bru for myke trafikanter, var nær 18 
millioner kroner.  

Leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Ortenm holdt 
åpningstalen og fikk klippe snora  da døgnhvileplassen i Vang ble tatt i bruk. 

Ole Stein Dalberg inspiserer brua under byggingen i høst. 
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Vi er i gang med NAV-prosjektet 
Transportbedriftene i Innlandet mangler hele 175 
lastebilsjåfører og 75 bussjåfører i Hedmark og 
Oppland, ifølge tall fra NAVs bedriftsundersøkelse 
for 2019. «Trøndelagsmodellen» - der NLF er med 
på utvelgelsen av kandidatene – har vært en 
suksess i vårt nabofylke i nord. I løpet av seks år er 
det blitt 300 nye sjåfører. Så godt som alle er 
fortsatt i jobb.  
Det samme opplegget kjøres i Innlandet. NAV har 
satt av hele 35 millioner kroner til prosjektet. 10 
NLF-medlemmer sa seg villig til å være 
bransjekontakter i hver sin del av Innlandet.   
Vi startet med intervjuer rett før koronaen brøt ut. 
Opplegget går derfor ikke helt på skinner. 
Flesteparten av bransjekontaktene har vært med 
på intervjuer, men vi har også opplevd at enkelte 
NAV-ansatte har valgt å plukke ut kandidater selv 
fra gamle lister. Fra NLFs side er det et krav at vi 
skal være med på utvelgelsen. Heldigvis har vi fått 
full støtte fra NAVs prosjektleder Stein Engebråten.  
NLF Innlandet har også deltatt på flere jobbmesser 
arrangert av NAV.  

83 nye lærekontrakter for yrkessjåfører i 2020. 
Vi takker våre medlemsbedrifter og opplæringskontorene for knallgod innsats i 2020.  De tre 
opplæringskontorene i Innlandet har tegnet til sammen 83 nye lærekontrakter for yrkessjåfører. 

Lastebileierne er positive når de får spørsmål om å ta 
inn lærlinger. Og det er viktig, for bransjen trenger 
flere sjåfører i årene som kommer. Mange ulike 
aktører må samarbeide for at vi skal lykkes! 
Fordelingen var:  
Vest-Oppland 55. Hedmark 24. Otta 4.    
 

Flere jenter vil bli yrkessjåfører 
Det er gledelig at stadig flere jenter vil kjøre lastebil. 
Mange av dem blir intervjuet i lokalavisene. Det er 
fin profilering av et viktig yrke.  Et eksempel: Caroline 
(22), Ida (23) og Malin (24) fortalte om hvorfor de har 
valgt å utdanne seg til sjåfører. – Første dagen ved 
videregående lo nok de fleste gutta i klassen da vi 
skulle fortelle hva vi skulle utdanne oss til, og jeg 
fortalte at det var lastebilsjåfør jeg skulle bli. Nå er 
det ingen som ler av oss lenger. Tvert imot er det 
godt forhold og gjensidig respekt ute på jobb, sa 
Malin Sætaberget Saugnes til Østlendingen. 

 

Bjørn Ivar Gunhildgard  og Odd Haakenstad 
representerte NLF på NAVs jobbmesse på Gjøvik.  
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Venner på vegen 
Vi rakk to skolebesøk før koronaen satte 
stopp. Forbundsleder Tore Velten startet i 
sin tid med dette opplegget på Hernes 
skole i Elverum. Der har han vært innom 
nærmere 30 ganger med en av lastebilene 
sine. 11 elever på Hernes skole lærte i 
februar mer om lastebiler og trafikk. Tore 
var også på Lunden skole i Hamar i mars.  
Det har vært mye skriving om lastebiler på 
lokalvegene i Øvre Vang. Økt antall tunge 
kjøretøy pga. vegbygging, har ført til frykt 
for dårligere trafikksikkerhet. Derfor var 
det 22 lydhøre 1. klassinger som tok imot 
NLF. Tore og Amund Wiken i Tanktransport 
Øst engasjerte 22 elever og flere lærere. 
NLF-pedagogenes budskap gikk rett hjem: Stopp, se og vink! Pass deg for blindsonene. Bruk refleks. 
Si fra hvis voksne ikke bruker sikkerhetsbelte. Klart vi har på hjelm når vi sykler. Vi går ikke over 
vegen før vi er sikre på at bilføreren ser oss. Høydepunktet? Turen opp i førerhytta … 
 

Trysil må tilrettelegge for trygg sykling 
etter «faresignal» fra NLF 
NLF Innlandet sendte en bekymringsmelding til 
Statens vegvesen angående sommersykling i Trysil. Vi 
fryktet en dødsulykke pga dårlig adferd i trafikken.  
Det førte til at Statens vegvesen arrangerte et møte 
med Trysil kommune, der både Destinasjon Trysil og 
Skistar deltok.  
SVV gjorde det det klart overfor aktørene at det er 
deres ansvar å tilrettelegge for trygg kryssing, samt 
bruk av vegnettet i Trysil for sykkel-aktiviteten til sine 
gjester. 
SVV poengterte viktigheten av god sikt og etablering 
av siktsoner på steder der det er aktuelt med kryssende sykkelstier over offentlig veg. SVV vil følge 
utviklingen på fylkesvegnettet, og fortløpende vurdere hvordan dette fungerer i praksis. Arne 
Skybakk i SVV avsluttet sin mail til NLF Innlandet slik: «Vi setter pris på at lastebileierforbundet 
engasjerer seg slik de gjør for trafikksikkerheten, også overfor syklende». 
 

NLF advarte mot dårligere krav til vintervedlikehold på rv. 3  
Tidlig i 2020 ble det klart at Statens vegvesen vil flytte rv. 3 frå driftsklasse B til C. Det betyr nesten 
slutt på salting, at maksimal syklustid for brøyting utvides fra to timer til to og en halv time og for 
strøing fra to til tre timer samt dårligere krav for gjenoppretting av godkjente kjøreforhold etter 
snøvær. NLF Innlandet advarte kraftig mot endringen og mente at rv. 3 blir farligere å kjøre på fra 
vinteren 2020/2021. Statens Vegvesen opprettet nullvisjonen i 2002. Etter at den kom, er 
tungtransporten gjennom Østerdalen fordoblet. Da blir det feil å senke nivået på 
vintervedlikeholdet. Starten på den nye kontrakten har ikke vært bra.  

Tore i aksjon på Lunden skole. Elevene følger nøye med.  
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NLF med klart budskap på bransjedagen for drift og vedlikehold 
Arild Olsbakk, Arvid Grimstad og Endre Brennum var blant deltagerne fra NLF i Innlandet på 
bransjedagen for drift og vedlikehold av riksveger. Statens Vegvesen ønsket innspill fra vegbrukere 
og entreprenørene. NLFs presentasjon var laget i samarbeid med medlemmene i den nye 
faggruppen for vinterdrift. Her er en viktig del av innlegget: 

• Bransjen har lave marginer og liten evne/vilje til å ta risiko. 

• Risiko må prises – jo større risiko og flere ledd, desto høyere pris 

• NLF mener risikoen må fordeles slik: 
o BH: ansvar og risiko for værforhold, dvs. beredskapen for vinterdrift 
o HE/UE: ansvar for utførelse og kvalitet, og for egne kostnader 

• NLF mener oppgjørsformen må være basert på: 
o Et fastbeløp dekker beredskap med mannskap (AML), bil og utstyr 
o Variabel timepris som dekker selvkost på hele utførelsen 
o Bonus for godt arbeid, i stedet for trekk ved småavvik 

• NLF ønsker en modell som stimulerer til rett innsats, og belønner god innsats! 
 

Kontrollørene bruker Valdres-løsningen 
Bilbergerne i Vang Autoservice har i nærmere 15 år 
brukt hjullås for å få penger fra utenlandske 
transportører som de har hjulpet på fjellovergangene. 
NLF har brukt «Vangsgutane» som eksempel når vi har 
kjempet for mer bruk av hjullås. Kontrollørene har 
etter hvert fått bedre muligheter til å stoppe 
trafikkfarlige kjøretøy og/eller avgiftssnikere med 
dette virkemiddelet. Seniorinspektør Geir Stenerud i 
Statens Vegvesen Utekontroll sa til Glåmdalen: – 
Språket kan være et problem. Av og til når papirene 
ikke er i orden, eller det er tekniske feil på vogntoget 
og språkkunnskapene er minimale, så hjelper det 
utrolig mye når vi finner fram hjullåsen. Etter at 
sjåføren får ringt «sjef» løser de fleste problemene 
seg. Og det er utrolig hvor fort enkelte lærer seg 
engelsk eller tysk når de skjønner at nå er det full 
stopp, fortalte Stenerud til avisa Glåmdalen. 

Færre kurs enn normalt 
NLF Innlandet inviterte til Arbeidsvarslingskurs 1 på Mjøsvang. 26 personer deltok. Den rutinerte 
kurslederen Truls Bjørkli fra Bjørkli Kurssenter AS underviste.   
14 personer deltok på vårt nettkurs i kjøre- og hviletid. NLFs bedriftsrådgiver Jone Klingsheim var en 
engasjert foredragsholder.    
51 personer deltok på Teamskurs med Klingsheim om TachoOnline. 
Vi hadde planlagt seks trafikksikkerhetskurs i andre halvår, men rakk kun to før pandemien 
blomstret opp igjen. Kursene på Otta og Rudshøgda samlet 24 deltagere. Jens Olaf Rud var 
kursholder.  
NLFs trafikksikkerhetskurs tar blant annet opp temaer som årsaker til ulykker, hastighet, 
førerdyktighet, distraksjoner, ansvar for egne handlinger, drivstoff-forbruk, miljø og kjørestil.  

Faksimile fra Glåmdalen. 
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Stadig flere er med på Fair Transport 
Gledelig er det at stadig flere bedrifter ser nytten i å være med 
på Fair Transport. 200 NLF-medlemmer har nå signert Fair 
Transport-avtaler, 18 av dem er fra Innlandet. Fair Transport er 
et kvalitetsprogram og et viktig verktøy som skal gi bedriftene 
nødvendig støtte og hjelp. Med Fair Transport, sammen med 
god HMS og internkontroll, får bedriftene et system som hjelper 
til med å ha rutiner for raskt å avdekke feil/mangler. Dermed 
kan feilen raskt rettes om den oppstår.  
Vi registrerer også at flere transportkjøpere har begynt å spørre 
etter Fair Transport eller tilsvarende systemer. Det gjelder blant 
annet kommunene på Hadeland. 

NLFs samarbeidspartnere   
Vi har ikke fått gjennomført de faste møtene med NLFs hovedsamarbeidspartnere i 2020. 
Medlemmene ser store verdier av å benytte seg av minst en av avtalene med Circle K, If, Telenor, 
Nordea Finans, Dekkmann og Transportkompetanse. 
Veteranen blant samarbeidspartnerne – If’s Kari Østebye – har jobbet med NLF-avtalen i 45 år. Hun 
ble pensjonist i høst, og ble takket av på vårt styremøte før jul.    

Ordføreren fikk se «høl i hodet»-hinder i Gjøvik-gate  
"Høl i hodet", sa en eldre dame som kom forbi under testkjøringen. "Her var det aldri farlige 
situasjoner før. Nå er det nesten-ulykker daglig", sa mannen som driver butikken fem meter fra en 
velkjent blomsterpotte i Gjøvik sentrum. Det skjedde da NLF Innlandet inviterte ordfører Torvild 
Sveen med på en kjøretur i byen med noen merkelige gater og trafikkopplegg. En gedigen 
blomsterpotte er plassert på en trafikk-halv-øy i en bakke, slik at bilene må gjøre en kunstig sving. 
Tungbilsjåførene kan ikke se bilene som kommer inn fra høyre. Om vinteren blir de stående å 
spinne eller skli bakover. Bussholdeplasser er flyttet fra noenlunde flate steder til bakker. Arne 
Lundstad stilte opp med bil og erfaring. Trafikklæreren har jobbet i Gjøvik i over 40 år. Få kjenner 
byens gater slik som ham. Ordføreren fikk noen aha-opplevelser. Vi hadde grunn til å tro at 
kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen ville gjøre endringer. Men da vi feiret 
overgangen til 2021, var blomsterpotta fortsatt plassert på trafikkøya.  
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NLF Innlandet arrangerte i 2018 test med SVV Oppland for å vise framkommeligheten på modulvogntog. 

Modulvogntog får kjøre på tømmervegnettet 
Vekter og dimensjoner opptar mange av våre medlemmer. NLF jobber for at utstyret som brukes i 
dag skal kunne utnyttes bedre – og vi er IKKE i mål. På tampen av 2020 ble en rekke nye riksveger,  
enkelte fylkesveger og noen kommunale veger åpnet for modulvogntog. NLF Innlandet har hatt 
dialog med fylkeskommunen. Vi har også bedt våre medlemmer om innspill. Vi håper at langt flere 
veger åpnes i 2021. Vårt mål er at veger som er godkjent for 24 meter lange tømmervogntog, også 
skal kunne brukes av andre vogntog på 24 meter/60 tonn samt modulvogntog type 1 og 2.  
 

Testkjøring med 74 
tonns tømmervogntog 
Skognæringen samarbeider 
med Statens Vegvesen om et 
prøveprosjekt der 
tømmertransportørene kan 
kjøre med inntil 74 tonn 
totalvekt. Høsten 2020 ble det 
gjennomført testkjøring på 
Gravbergsvegen i Våler, for å 
vurdere slitasje og bæreevne 
når en kjører med tunge 
tømmervogntog. Testene tydet 
på at 74 tonn tunge vogntog 
sliter MINDRE på vegene enn 
60 tonn. Bl.a. fordi det brukes 
tvilling-monterte hjul og lavere 
vekt på akslingene, da lasten fordeles over flere aksler. Mange av tømmerkjørerne er positive til 
prøveordningen og vil gjerne være med på utviklingen, men de understreker at transportprisene 
må justeres slik at de dekker ekstrakostnader ved kjøp av utstyr (ca 300.000 kr), økt dieselforbruk 
og mer slitasje på vogntogene. I tillegg er dette en mulighet til å forbedre lønnsomheten for 
tømmertransportørene. Prosjektet settes i gang i ni kommuner i «gamle» Hedmark i løpet av 2021.     
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70 år som NLF-medlem! 
Ikke mange har vært medlemmer i NLF i 70 
år, men det har Sigurd og Ola Grimstad AS. 
Bedriften meldte seg inn i 
lastebileierforbundet i 1950. I mange år var 
Ola Grimstad sjefen i firmaet. Han har selv 
vært personlig medlem i NLF i 50 år. I dag er 
Arvid Grimstad daglig leder. Bedriften ble 
hedret på årsmøtet til lokalavdelingen.  
 

Vegdirektøren trakk fram E16 
NLFs Transportkonferanse i januar ble en suksess med 250 personer til stede. Engasjerte NLF-
medlemmer, gode innledere og fine diskusjoner. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (fra Årdal) 
fortalte at Statens vegvesen i større grad har fokus på flaskehalser langs de lange strekningene på 
vegene våre: - Valdres er et eksempel på det. Jeg kjører ofte E16. Vi har jobbet sving for sving. Tatt 
bit for bit. Og fått en veldig god veg, sa vegdirektøren. Fortsatt gjenstår flere  punkter, som noen 
kilometer  ved Øye i Vang, Kvamskleiva og ikke minst Fagernes sentrum. I et eget møte med 
lastebileiere fra Valdres, fikk Bjørn Ivar Gunhilgard, Ole Kristian Fjelltun og Johannes Kjørlien god tid 
til å presentere flere detaljer om E16 for vegdirektøren.  

 
Høstseminaret på Storefjell ble avlyst 
Region 2 hadde planlagt felles høstseminar sammen med region 1 i oktober. Det måtte avlyses.   

 
 
Direktør-besøk 
NLFs direktør Geir A. Mo 
besøkte vår region og var innom 
seks bedrifter: Toten Transport, 
LRN/LRN Agro-Transport, Litra, 
Mortens Kranservice, Terje 
Skundberg Transport og 
Nortransport. Bedriftene 
orienterte om sin virksomhet, 
samtidig som NLF fikk utdypet 
hvordan vår organisasjon 
jobber. - Det er alltid nyttig å 
møte transportbedriftene på 
deres egen hjemmebane. Vi jobber for best mulig rammevilkår for næringen og trenger gode 
innspill. Det er også interessant å høre hvordan transportbransjen har løst korona-utfordringene, sa 
adm.dir. Geir A. Mo.  

Lokalavdelingsleder Grethe Dalbu hedrer Ola Grimstad for 
50 år som NLF-medlem og familiebedriften for 70 års 
medlemskap.  

Totens nye toppsjef Finn Martinsen, Geir A. Mo og NLFs markedsdirektør Kjell 
Olafsrud diskuterer næringens utfordringer og muligheter.  
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Vegforum Innlandets prioriteringer i ny NTP 2022-2033 
Det var Vegforum som i sin tid lanserte Lottorekka 2-4-6-16 med 3 og 35 som tilleggstall. Lottorekka 
ga utvilsomt resultater. Vegforum Innlandet mener det er viktig å bygge videre på dette arbeidet. 
Tidlig i 2020 gikk Vegforum Innlandet inn for følgende prioriteringer som ble fulgt av fylkestinget.  

• Fullføre dagens NTP2. 

• Rv. 4 Mjøsbrua –Oslo 

• Rv. 25 Hamar –Løten 

• E16 Fagernes S-Hande 
Utbedringsprosjekter/Valdresmodellen: RV. 3 Strekningsvise utbedringer der Lonåsen og Tunna bru 
må prioriteres, E136 Dombås –Bjorli -Åndalsnes, rv. 15 Otta –Dønfoss –Stryn, rv. 2 Kongsvinger og 
grensa og rv. 25 Elverum –Trysil, med fokus på ringvei rundt Elverum. Vegforum Innlandet ønsker 
også et krafttak for fylkesvegene i Norge.  
Innlandet Fylkeskommune sendte prioriteringene videre til Samferdselsdepartementet.            
NTP2022-2033 blir vedtatt i Stortinget i juni 2021.  
 

Nyttig dialogmøte med 
samferdselsministeren 
Statsråd Knut Arild Hareide ønsket konkrete 
innspill fra næringslivet i Innlandet, Viken og 
Oslo på et møte i Fredrikstad i sommer. På 
dagsorden stod Nasjonal Transportplan 2022-
2033. NHO var arrangør. NLF fikk også være 
med. Toten Transports administrerende 

direktør, Finn 
Martinsen, la fram 
næringens ønsker. 
Trafikksikkerhet og 
forutsigbarhet er 
viktig.  
NHOs region-direktør Jon Kristiansen presenterte Innlandets 
prioriteringer, der vi ber om at igangsatte prosjekter må fullføres, 
f.eks. E16 gjennom Fagernes.  
Rv. 4 er på topp over nye vegprosjekter, men det er også nødvendig 
med oppgradering av de fleste riksvegene i regionen. NHO-Jon og 
NLF-Guttorm benyttet også pausene og en spasertur i Fredrikstad til 
å snakke samferdsel og vegutbygginger med statsråden. Blant annet 
fikk vi fram at for næringslivet i Innlandet er det vegen som gjelder.  
Det er kun tømmertransporten som kan bruke jernbane til eller fra 
vår region. Vi har heller ingen havner i Innlandet. 
 

Møter med samferdselsministeren og statsministeren 
NHO og LO i Innlandet har hatt flere møter med samferdselsminister Knut Arild Hareide og to møter 
med statsminister Erna Solberg i 2020. Møtene med Hareide har vært både fysisk og på Teams. 
Vegåpninger, NTP-konferanser og andre arrangementer der de to har vært til stede, er benyttet til 
diskusjoner om samferdsel i Innlandet og andre saker som er viktig for våre bedrifter. Vi tror at 
denne kontakten er avgjørende for å få gjennomslag politisk.  

Jon Kristiansen (NHO), Finn Martinsen (Toten 
Transport), statsråd Knut Arild Hareide og Vera 
Flatebø (NCE Raufoss) etter innspillsmøtet i 
Fredrikstad.  

NLF fikk noen ekstra minutter med 
Hareide på en spasertur mellom 
to møter i Fredrikstad.  
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Fv. 30 – en veg med 
mange utfordringer 
for tungbilene 
NLF arrangerte i juni 
befaring på en av mange 
dårlige fylkesveger. Fv. 30 
gjennom Rendalen er 
ekstremt tøff for tyngre 
kjøretøy. Sporslitasje, 
risting og slag fra 
vegbanen er ikke god 
HMS. I tillegg fører det til 
økt slitasje på bilene, 
økt dieselforbruk og økte 
miljøutslipp. Vi mottok 
mange bekymrings-
meldinger fra medlemmer 
pga kjøreforholdene,  
diskuterte saken i 
regionstyret og inviterte vegtoppene i Innlandet på tur. NLF-medlem Gudbrand Aasheim i Rendalen 
var initiativtager og «guide». Seksjonssjef Arne Fredheim i Innlandet stilte med sine fagfolk. 
Ordfører Linda Døsen skrev følgende på Facebook etter befaringen: «Takk til dere i Norges 
Lastebileier-forbund for at dere virkelig står på for arbeids-forholdene for folk langs vegen!» 
Seksjonsjef Fredheim: - Fv. 30 i Rendalen er heldigvis bra på lange strekninger, men det er noen 
punkter som absolutt bør utbedres. Utfordringen er at vi generelt har et stort etterslep på veger i 
Innlandet for flere milliarder kroner, sa Fredheim til Østlendingen. Arbeidene på Strekningen Elvål-
Sommerbrekka kom i gang i sommer. Andre større investeringer på Fv. 30 må inn i Innlandets 
handlingsplan fra 2022.    
 

Andre saker vi har jobbet med 
NLF bruker mye tid på vegsaker. Det gjelder også vår region. Her er eksempler på saker fra 2020: 

• Utbygging av Fv. 33 Gjøvik-Minnesund (kåret til landets nest farligste veg). 

• Rudshøgda-rundkjøring utbedret etter krav fra NLF. 

• Trærne i miljøgata (Kaffegata) på Flisa og i Våler sentrum vokser ut i vegen og er 
trafikkfarlige. Vi sendte brev til kommunene slik at trærne ble klippet.  

• Statens vegvesen stengte E136 om nettene uten å varsle. Endret opplegg etter vår klage. 

• Mange hull ved døgnhvilplassen på Tiur’n. Ny asfalt to uker etter at vi klaget. 

• Omkjøringsveger når Lunnertunnelen stenges.  

• Omkjøring når E16 i Vestre Slidre ble stengt. 

• Vinterstengte toaletter langs vegene. 

• Kjettingplasser på rv. 15 i Skjåk.  
 
 

Her mangler det 17 cm, konstater NLF-medlem Gudbrand Aasheim og ordfører Linda Døsen.  
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Nyhetsbrev til medlemmene                                                                                                                
Det er i årsmeldingsperioden sendt ut 46 nyhetsbrev på epost til 
medlemmene. Det legges opp til kortfattet informasjon om 
viktige saker. 95 prosent av de aktive medlemmene ligger nå 
inne i våre epost-lister. I tillegg sendes det av og til ut eposter 
om egne saker.  
 
Vi bruker ofte SMS for å minne om påmeldingsfrister og 
kurstilbud. Vi får god respons på telefonmeldingene, som er 
en kort og grei formidlingskanal. Regionen har egen side på 
Facebook. Regionen har også egen hjemmeside under 
lastebil.no – men den blir brukt litt for lite. 
 
 
 

Mediekontakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
NLF Innlandet har gjennomslag i lokale medier. Vi registrerte i 2020 157 intervjuer/artikler med 
forbundsnestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene. Fordeling:  
Østlendingen (25 + 16 nett), Hamar Arbeiderblad (14 + 11 nett), Oppland Arbeiderblad (12 + 11 
nett), Ringsaker Blad (7), Arbeidets Rett (3+1), Avisa Valdres (6+1), Glåmdalen 5, Hadeland 2, NRK 
radio 2, nrk.no 2, NRK TV 1, NRK Innlandet, vegvesen.no 2 og et oppslag hver i Aftenposten, at.no, 
Byggeindustrien, Dølen, dolen.no, gd.no, Gjøvik Blad, nortura.no, Ringerikes Blad, Ringsaker’n, 
Totens Blad, tungt.no og veier24.no. 
Det er en nedgang fra 2019, men likevel et høyt tall. Vi klarer også å få inn våre vinklinger, selv om 
enda flere og større oppslag hadde vært bra. Det er fortsatt vanskelig å nå gjennom med positive 
saker.  

 

Økonomi  
NLF Innlandet har god økonomi. Regnskapet viser et overskudd på 120.615 kroner.  Det var 
budsjettert med et underskudd på 150.000 kroner.  NLF Innlandet hadde 3.203.966 kroner i 
egenkapital per 31.12.20.   
 

Noen av NLFs viktigste saker: 
NLF arbeider hardt hver eneste dag både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Like konkurransevilkår 
er et hovedpunkt for vår virksomhet. Det er også et av NLFs strategiske mål vedtatt på landsmøtet i 
2018. Da tenker vi på flere elementer som er viktige og det er blant annet disse: 

• Obligatorisk forhåndsbetaling av bombrikker. 

• Avkriminalisering av mindre alvorlige lovbrudd i næringen, og i stedet gebyrlegge. 

• Sterkere fokus på transportkjøpere som bryter informasjons- og påseplikt. 

• Mer effektiv kontroll av loven mot å avholde ordinær ukehvil i bil. 

• Elektroniske veifraktbrev (e-CMR) må innføres snarest (vedtatt i Stortinget). 

• Statens vegvesens kontrollører må få blålyskompetanse. 

• Innstramming/hindring av liberalisering av dagens kabotasjeregelverk (vedtatt i EU). 
Det er mange viktige punkter. Men med å konkretisere kan vi bedre følge opp de enkelte punktene 
i hverdagen og alle kan arbeide mot samme mål. Og vi gir oss aldri. 
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Eksempler på høringer NLF Innlandet har svart på: 
✓ Fartsgrense på motorveger og veger med ÅDT mellom 6000 og 20000. 
✓ Planoppstart Tunna bru på rv. 3. 
✓ Reguleringsplaner for E16-strekningen Einang–Ulnes. 
✓ Detaljregulering for utvikling av rv. 3  
✓ NTP 2022-2033 innspill til fylkeskommune. 
✓ Reguleringsplan for Randsfjordsamarbeidet. 
✓ Modulvogntog på tømmervogntog-vegnettet. 
✓ NLFs vedtekter - innspill til endringer. 
✓ Forslag til ny forskrift om betaling av bompenger. 
✓ Forskrift om arbeid på kjøretøy. 
✓ Overtredelsesgebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.  
✓ Forslag til endring i skiltforskriften – nytt vegoppmerkingssymbol for sykkeltrafikk.  
✓ Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikk-saker og forskrift om prikkbelastning.  
✓ Nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet.  
✓ Rapport fra utvalget som har sett på framtidige inntekter i bomringene.  
✓ Reguleringsplan rv. 4 over Lygna. 
✓ Oppstart planarbeid E16 Kongsvinger – E6. 
✓ Lillehammer kommune reguleringsplan for sykkelveg. 
✓ Hamar kommune mobilitetsstrategi.  
✓ Klima- og energiplan i Ringsaker kommune.  
✓ E6 Roterud- Storhove. 

 
Sluttord                                                                                                                                                                     
2020 ble et annerledes år i hele verden. NLF Innlandets aktivitet ble selvsagt preget av pandemien. 
Likevel har vi klart å holde i gang flere av våre prosjekter. Vi samarbeider for eksempel med NAV om 
sjåførrekruttering. Nå ser vi fram til at «ALT BLIR BRA!»  

  
 

                                                             Rudshøgda 18.02.21 

 
                                Regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund Innlandet 

 
 
 

Odd Haakenstad           Arild Olsbakk 
 
 

Kjell Jon Nyløkken                    Stein Hesthagen 
 
 

Frode Håkensbakken     Tommy Engen 
 
 

Johannes Kjørlien     Frank Olav Korntorp 
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Ressurspersoner for NLF sentralt 
Bilberging    Ove Thoresen, Gudbrandsdal 
Varebil     Kurt Moe, Hamarregionen 
Teknisk gruppe   Iver Grini, Hadeland 
Vinterdrift    Arild Olsbakk, Østerdal 
Tømmer    Frank Olav Korntorp, Solør 
Landbruk - Levende dyr   Kjell Jon Nyløkken, Gudbrandsdalen 
Distribusjon - Langtransport – ADR Ørjan Bråthen, Gjøvik og Toten 
Tariffutvalget    Odd Jacobsen, Gjøvik og Toten 
 

Andre verv 
NLFs forbundsleder    Tore Velten 
NLFs forbundsstyre     Bjørn Ivar Gunhildgard 
NLFs representantskap   Odd Haakenstad og Arild Olsbakk 
NLFs valgkomité    Torgeir Grini. Vararepresentant: Johannes Kjørlien 
NLFs kontrollkomite    Kari-Anne Amundsen (vararepresentant)  
NLFs samarbeidsutvalg med Telenor  Arild Olsbakk  
Leder NLFs Kollegahjelpen   Guttorm Tysnes (fagansvarlig) 
Vegforum Innlandet    Guttorm Tysnes (leder) 
Innlandet Trafikksikkerhetsutvalg  Guttorm Tysnes 
Samarbeidsutvalg NLF-Statoil   Guttorm Tysnes  
Forum for FV33     Guttorm Tysnes 
Rv. 4-forum     Guttorm Tysnes med Odd Hakenstad som vara 
Vegforum rv. 3    Arild Olsbakk (nestleder) 
Kommunikasjonsgruppa E16 Valdres Guttorm Tysnes 
Forum for godstransport SVV reg Øst Guttorm Tysnes 
LUKS samarbeidsgruppe for  
Varelevering i Innlandet   Guttorm Tysnes 
 

Representasjon NLF Innlandet 2020 
✓ Innlandskveld i Oslo med NHO, næringsliv, fylkene og stortingspolitikerne - Guttorm 

✓ Innlandets ulykkesmarkering i Ringsaker – Arild, Stein og Guttorm 

✓ Agenda Innlandet – konferanse med 500 deltagere i Hamar – Guttorm 

✓ Effektiv transport – NLF-konferanse i Oslo – Arild og Guttorm 

✓ NLFs transportkonferanse på Asker Fjordhotell- regionstyret og Guttorm 

✓ Foredrag om transport for Hamar IL’s pensjonistforening – Guttorm 

✓ NTP-møte med samferdselssjef og fylkesordfører 
✓ «Samferdsel i framtida for Innlandet» var tittelen på seminaret for kommunene i Innlandet. 
✓ Arbeidsverksted Moelv mot 2035 – Guttorm 

✓ Samferdselskonferansen for Innlandet – Guttorm 

✓ Samarbeidsmøte i Brumunddal med If – Arild, Odd og Guttorm 

✓ Statens vegvesen sin bransjedag for drift og vedlikehold av riksveger i 2020 

✓ Teamsmøte Statens vegvesen/NLF om vinterdrift - Arild 

✓ Foredrag om utfordringer i sjåføryrket samt kollegahjelpen på Otta VGS – Guttorm 

http://www.lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-2-Hedmark-og-Oppland/Hedmark-Oppland/Nyloekken-Transport-AS
http://www.lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-2-Hedmark-og-Oppland/Hedmark-Oppland/Martinsen-Transport-A-S
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✓ Overlevering til Statens vegvesen av snøryddingsrampa på Biri – Arild, Åge og Guttorm 

✓ Samarbeidsmøte med NHO og Valdregionen om E16 – Guttorm 

✓ Foredrag om utfordringer i sjåføryrket samt kollegahjelpen for Solør VGS – Guttorm 

✓ Teammøte med fylkesordføreren, LO og NHO om samferdsel – Guttorm 

✓ Befaring med fylkeskommunen på FV30 i Rendalen – Arild og Guttorm 

✓ Møte Innlandet fylkeskommune om voksenopplæring nye tungbilsjåfører – Guttorm 

✓ Befaring vanskelige sentrumsgater i Gjøvik med ordføreren – Frode og Guttorm 

✓ Åpning E6 til Brumunddal – Guttorm 

✓ Teamsmøte om E6 i Gudbrandsdalen med Nye Veier og ordførere – Guttorm 

✓ Teamsmøte rv. 3 i Østerdalen – Arild og Guttorm 

✓ Møte på Mykleby ang utbygging på rv. 3 – Arild 

✓ Åpning rv. 3/25 Løten- Elverum – Tore og Guttorm 

✓ Åpning døgnhvilplass på E16 ved Mjøsvang – Guttorm 

✓ NTP-møte i Fredrikstad med samferdselsminister Knut Arild Hareide – Guttorm 

✓ Møte med Høyrekandidat til Stortinget, Lise Svenkerud - Tore og Guttorm 

✓ Møte med Statens vegvesen ang. vinterstrategi rv. 3 Østerdalen og rv. 25 Trysil – Guttorm 

✓ Test i Gravberget med 74 tonn tunge vogntog - Guttorm 

✓ Åpning E16 Filefjell-prosjektet samt den siste strekningen og tunnelen - Bjørn Ivar og Guttorm 

✓ Møte med samferdselsministeren i Vang om videre utbygging av E16 -  Bjørn Ivar og Guttorm 

✓ Møte med fylkeskommunen om ny handlingsplan for fylkesveger – Guttorm 

✓ Åpning E6 Kolomoen - Moelv – Guttorm 

✓ Dialogmøte med statsministeren og samferdselsministeren etter E6-åpningen – Vegard Narmo og 

Guttorm 

✓ Refleksdagen 2020 – utdeling i Hamar - Guttorm 

✓ Møte om prosjektstatus rv. 3 – Guttorm 

✓ Foredrag om E6-utbyggingen på seminar i Loen om rv. 15 over Strynefjell - Guttorm   

✓ Forum for Vilt og trafikk i Innlandet – Guttorm 

✓ Møte med fylkeskommunen om modulvogntog på tømmervogntog-vegnett – Guttorm 

✓ NLFs administrasjonskonferanse – Guttorm 

✓ Workshop på nett om gatebruksplan Lillehammer – Guttorm 

✓ Teamsmøte med Høyres transportpolitikere på Stortinget om E16 i Valdres - Guttorm  

✓ Teamsmøte med Arbeiderpartiets transportpolitikere på Stortinget om E16 i Valdres - Guttorm 
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Regnskap 2020/Budsjett 2021 
 2020 Budsjett 2020 2019 Budsjett 2021 

Inntekter 
    

Salgsinntekt, avgiftspliktig 106 904 250 000 0 100 000 

Konsulentavgift FA 944 000 950 000 974 550 930 000 

Bilavgift FA 108 550 100 000 110 600 100 000 

Overf. NLF andel provisjon 565 470 565 000 531 004 580 000 

Andre provisjoner 65 706 70 000 94 134 60 000 

Sponsorinntekter 0 0 98 000 
 

Årsmøteinntekter 0 12 000 0 12 000 

Andre inntekter 16 210 0 9 995 20 000 

Sum driftsinntekter 1 806 840 1 947 000 1 818 283 1 802 000 

Andel lønn ansatte 49 527 80 000 71 438 50 000 

Styrehonorar 227 400 200 000 131 600 200 000 

Arbeidsgiveravgift 32 063 36 000 18 696 30 000 

Annen personalkostnad 4 294 3 000 4 244 4 000 

Driftskostnader lokaler 2 181 10 000 6 337 6 000 

Leie datasystemer 9 415 0 0 10 000 

Driftsmateriale/teknisk utstyr 8 980 20 000 18 105 15 000 

Arbeidsklær og verneutstyr 29 528 10 000 28 255 30 000 

Reparasjon og vedlikehold utstyr 12 099 5 000 0 5 000 

Revisjons- og regnskapshonorar 52 175 50 000 36 780 40 000 

Kontorrekvisita 6 177 25 000 23 129 15 000 

Aviser, tidsskrifter, bøker ol 33 604 30 000 30 582 30 000 

Annen kontorkostnad 5 232 10 000 7 594 7 000 

Drift regionskontor-administrasj 621 425 625 000 630 015 625 000 

Telefon -1 897 15 000 46 756 15 000 

Porto 1 569 5 000 5 301 5 000 

Bilutgifter 
 

2 000 2 241 2 000 

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 59 075 60 000 53 686 60 000 

Reise/ opphold etter regning 10 163 30 000 32 379 30 000 

Rekrutering sjåfører 1 050 30 000 26 063 20 000 

Annonser 
 

4 000 0 4 000 

Reklamekostnad 15 844 0 0 10 000 

Representasjon, møteutgifter 55 0 343 0 

Utgifter årsmøte 165 221 220 000 175 816 50 000 

Utgifter høstseminar 
 

100 000 176 705 100 000 

Møteutgifter styremøter 55 234 60 000 57 431 60 000 

Valgkostnader 0 0 15 000 15 000 

Kontingenter, fradragsberettiget 7 000 3 000 1 500 3 000 

Gave, fradragsberettiget 64 246 50 000 44 896 65 000 

Årets medlem 12 000 12 000 24 000 12 000 

Landsmøte/representantskap 
 

200 000 0 100 000 

Møter/kurs/konferanser 101 492 120 000 233 574 120 000 

Bank- og kortgebyr 2 905 2 000 1 235 3 000 

Andre kostnader 122 011 100 000 253 190 80 000 

Sum driftskostnader 1 710 067 2 117 000 2 156 891 1 821 000 

Driftsresultat 96 773 -170 000 -338 608 -19 000 
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Renteinntekt DnB 24 290 20 000 27 051 20 000 

Annen finanskostnad 447 0 0 1 000 

     
Totale inntekter 1 831 130 1 947 000 1 845 334 1 822 000 

Totale kostnader 1 710 514 2 117 000 2 156 891 1 822 000 

Resultat 120 615 -170 000 -311 557 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Side 28 

 
  

Balanse 
Eiendeler    2020 2019 

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i aksjer og andeler  1 000 1 000 

Sum finansielle anleggsmidler  1 000 1 000 

      

Sum anleggsmidler    1 000 1 000 

      

      

Fordringer      

Kundefordringer  127 568 88 863 

Andre kortsiktige fordringer  -61 704 0 

Sum fordringer    65 864 88 863 

      

Bankinnskudd, kontanter o.l.   3 310 012 3 086 971 

      

      

Sum eiendeler   3 376 877 3 176 833 

      

      

      

Egenkapital og gjeld   2020 2019 

      

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital    3 203 966  3 083 351 

Sum opptjent egenkapital   3 203 966   3 083 351 

Sum egenkapital    3 203 966 3 083 351 

      

      

Gjeld      

      

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld  52 754 2 529 

Skyldig offentlige avgifter   120 157 90 954 

Sum kortsiktig gjeld     172 911 93 483 

      

Sum gjeld     172 911 93 483 

      

Sum egenkapital og gjeld   3 376 877 3 176 833 
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Revisjonsberetning 
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Innkomne saker  
På grunn av pandemien, har forbundsstyret godkjent at saker kan legges fram skriftlig før årsmøtet starter.  
 
 

Godtgjøring for styrets medlemmer  
5. Godtgjørelse til styret og utvalg for arbeidsåret 2021 
Valgkomiteen foreslår følgende satser til godtgjørelse for styret: 

Organisatorisk- og næringspolitisk debatt  
Gjennomføre organisatorisk- og næringspolitisk debatt herunder styrets forslag til strategi og 
virksomhetsplan for regionen.  
 
Regionstyret foreslår at følgende saker vektlegges: 

• Vintervedlikehold – enklere kontrakter vil gi mer penger til vintervedlikehold. 

• Klimaplan 2021-2030 – ambisjoner og teknologiutvikling må henge sammen. 

• Fortsatt korona – hvilke aktiviteter kan vi gjennomføre i 2021? 
 

Budsjett 2021 
7 a. Budsjett for 2021 
Se side 26 
 

 
7 b. Regionkontingent for neste år  
Regionstyret foreslår at vi øker med 100 kroner i grunnavgift. Dvs at vi starter med 2100 kroner for 
medlemmer som har 0 biler. Deretter 100 kroner per bil inntil 10 biler (maks. 3100 kroner). 
Regionstyrets forslag til kontingent fra 01.01.21.:  
 

Gruppe: Pris:   

0-biler 2100 kroner 6 biler 2700 kroner 

1 bil 2200 kroner 7 biler  2800 kroner 

2 biler 2300 kroner 8 biler 2900 kroner 

3 biler 2400 kroner 9 biler  3000 kroner 

4 biler 2500 kroner 10 biler 3100 kroner 

5 biler 2600 kroner Mer enn 10 3100 kroner 

 

Verv Kroner 

A. Regionleder 23.000 kr + 2.200 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

B. Regionnestleder 12.000 kr + 2.200 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

C. Styremedlemmer  2.200 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

D. Utvalgsmedlemmer  2.200 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

Møtegodtgjørelsen gjelder møter på dagtid (hverdager) med møteplikt samt AU-møter og styremøter.  

Tillitsvalgte i regionen får 200 kroner til matutgifter på møter der det ikke er bevertning. 
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Valgkomiteens forslag 
    
 

Sak 8 styreleder   
Arild Olsbakk, Østerdal     Gjenvalg    1 år 
 
Sak 9 nestleder   
Odd Haakenstad, Hadeland    Gjenvalg    1 år 
 
Sak 10 styremedlemmer 
Stein Hesthagen, Hamarregionen   Gjenvalg    2 år 
Kjell Jon Nyløkken, Gudbrandsdal             Ny (har fungert fra mai 2020)  2 år 
Tommy Engen, Odal     Gjenvalg    2 år 
Johannes Kjørlien, Valdres        Ikke på valg 
Frank Olav Korntorp, Solør          Ikke på valg 
Frode Håkensbakken, Gjøvik og Toten       Ikke på valg 
 
Vararepresentanter    
Torgeir Grini, Hadeland for Haakenstad   Gjenvalg    2 år 
Terje L. Skundberg, Hamarregionen for Hesthagen Ny     2 år  
Grethe Dalbu, Gausdal for Nyløkken   Ny (har fungert fra mai 2020)  2 år 
Lise-Mari Karlsen, Odal for Engen   Ny     2 år 
Ole Martin Sørengen, Valdres for Kjørlien      Ikke på valg 
Tore Grøtting, Sør-Østerdal for Korntorp      Ikke på valg 
Petter Surnflødt, Gausdal for Håkensbakken      Ikke på valg 
Erik Aaen, Østerdal for Olsbakk        Ikke på valg 
 

Sak 11 valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og representantskap.  § 4 og 5.  
Styret + fem representanter 

Arne Olav Velten, Sør-Østerdal 
Grethe Dalbu, Gausdal 
Per Arne Lunn, Lillehammer        
Lise-Mari Karlsen, Odal   
Silje Finstuen; Valdres 

 
Etter ønske fra valgkomiteen har regionstyret foreslått tre vararepresentanter:    
Ole Kr. Fjelltun, Petter Surnflødt og Thorbjørn Gulli.    

 
Sak 11b representantskap  
 Styreleder          2021-2023 
 Regionnestleder        2021-2023 
 
Sak 12 revisorer  
 Knut Ruud, Odal (leder)    Gjenvalg   2 år 
 Petter Surnflødt, Gausdal    Gjenvalg   2 år   

Birgit Grimstad, Gausdal   Birgit Grimstad, Gausdal Ikke på valg  
Hans Erik Molstad, Hamarregionen  Hans Erik Molstad, Hamarreg. Ikke på valg 
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Sak 13 valg av kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet 
 
Forbundsstyret   

Bjørn Ivar Gunhildgard, Valdres   Gjenvalg    2021-2025 
Vararepresentant  

Arild Olsbakk, Østerdal              Gjenvalg    2021-2025 
 Forbundsleder  

Tore Velten, Sør-Østerdal  Gjenvalg    2021-2023 
 Valgkomite   

Stein Hesthagen, Hamarregionen Ny     2021-2025 
Kontrollkomite   

Kari-Anne Amundsen, Odal  Gjenvalg    2021-2025 
 

 
 

Rudshøgda 04.02.21 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Sak 14 valgkomité  (Styrets forslag) 
      Leder   Ole Kr. Fjelltun, Valdres       2 år  
      Nestleder  Ivar Eriksen, Solør       2 år  
      Medlem  Torgeir Grini, Hadeland       Ikke på valg 
      Medlem  Jon Jevnaker, Hamarregionen      Ikke på valg 

 

 

 

 

  

Alt blir bra-kolonne for Hamarregionen startet opp fra IKEA. Det var svært god oppslutning om arrangementet! 
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Lise-Mari Karlsen og Tommy Engen prater                                         Lillehammer-kolonnen startet på Biri og gikk 
med lokalavisa i Kongsvinger.        gjennom flere steder i Sør-Gudbrandsdal.  

Gausdal kjørte sin kolonne 
gjennom bygda 17. mai.  

Jørn Kjellbakken foran kolonnen 
som kjørte på Gjøvik og Toten. 
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NLF-direktør Geir A. Mo benyttet anledningen til et 
bedriftsbesøk hos Vang Auto-Service og inspiserte den 
nye døgnhvileplassen da han var på E16-åpning. F.v. 
Geir Mo, Arve Wangensteen og Bjørn Ivar 
Gunhildgard.  
 
 
 
 
 
 
 
Gode hjelpemidler på den nye kontrollstasjonen i 
Løten. Stein Hornsletten følger nøye med. 

 

 

 

 

 

 

Kari Østbye ble pensjonist etter  45 år med forsikringer.       Statsministeren var på seminar i Hamar i januar.                     
Styreleder Arild Olsbakk takket for samarbeidet.                    Regionsjefen møtte henne og diskuterte rv. 25. 
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Samferdselsministeren reiste til Hadeland for å presentere rv. 4-utbygging.             
NLF overrakte en spade, slik at han kunne starte umiddelbart ... 

 

Et fint avisoppslag om ny rv. 3/25 Løten-Elverum. 

TEAMS ble kanalen i 2020. Her fylkesordfører Even Hagen, Sp’s Stein Tronsmoe, fylkeskommunedirektør Tron 
Bamrud og NHOs regiondirektør Jon Kristiansen.  Fylkesvegene i Innlandet var temaet for møtet. 
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NLF’s  hovedsamarbeidspartnere: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


