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ÅRSMØTE 2016 
NLF Hedmark og Oppland ønsker alle gjester, sponsorer, ledsagere og 

medlemmer velkommen til årsmøtet på Crown Seaways 11. mars. 

 

 

            Odd Haakenstad       Stein Hesthagen       Guttorm Tysnes 
            Regionleder     Regionnestleder        Regionsjef 

 
 

Hovedsponsor regionårsmøtet NLF Hedmark og Oppland: 
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Gutta på tur var i privat regi, men god NLF-reklame. Åge Widme, Arild Båtberget og Helge Skjåk kjørte tur-
retur Nordkapp med en Volvo, Scania og Magirus. To var 63 modeller og en 68-modell.    
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Tidsskjema 
Fredag 11.3  
13.30 
Rundstykker i konferanseavdelingen 
14.00 
Årsmøtet starter 
16.00 
Kaffepause 
16.30  
Volvo-fokus på trafikksikkerhet 
17.15  
Transportkompetanse fokus på trafikksikkerhet 
18.00  
Møtet heves 
20.30 
Festmiddag – drikke til middagen er inkludert 
KÅRING AV ÅRETS LASTEBILEIER! 
 
Lørdag 12.3 
07.00  
Frokost 
09.00  
Fagseminar starter med hovedtema: Kjør når du kjører bil!  
09.15 Ledsageropplegg 
10.00  
Samarbeidspartnerne presenterer seg  
11.00   
Transport til Carlsberg der det er omvisning og lunsj 
15.00  
Ankomst hotellet 
 
 
Søndag 13.3 
09.45 Avreise til flyplass 
11.45 Fly hjem 
13.00 Landing Gardermoen 
 
(Det kan bli et par små justeringer i programmet) 
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Sakliste 
1.  Valg av dirigent 
 
2.  a. Valg av referent 
 b. Valg av TO representanter til protokollkomité 
 
3.  Fullmaktsprøving 
 
4.  Godkjenning av innkallingen 
 
5.  Godkjenning av saklisten 
 
6.  Årsberetning 
 
7.  Regnskap og revisjonsberetning 
 
8.  Innkomne saker og forslag til strategi og handlingsplan fra styret 
  
9.  a. Budsjett for 2016 
 b. Regionkontingent for neste år (dvs fra 1.1.17) 
 c. Godtgjørelse til styret og utvalg for arbeidsåret 2016  

(Innstilling fra valgkomiteen) 
  
10.  Valg av styreleder 
  
11.      Valg av nestleder 
 
12. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter 
  
13.  Valg av representanter og vararepresentanter til NLF's landsmøte. (jfr. § 9)  
 
14.  Valg av 2 revisorer 
 
15.       Valg av valgkomité etter innstilling fra styret 
 
16.  Forslag på forbundsleder og representant og vararepresentant fra regionen til  

forbundsstyret, samt forslag på medlem og varamedlem fra regionen til valg- 
og organisasjonskomiteen.       (jfr. § 11)   
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Fullmaktsprøving 

 
 

        
       1 rep for     1 t.o.m.    20 medlemmer 
       2 rep for   21 t.o.m.    50 medlemmer 
       3 rep for   51 t.o.m.  100 medlemmer 
       4 rep for 101 t.o.m.  175 medlemmer 

       5 rep for flere  enn   175 medlemmer 
 

 
 

 

 

 

Lokalavdeling Representanter Medl. 01.01.16 

Elverum Arne Olav Velten 
Morten Engen 

31 

Engerdal  7 

Gausdal Ole Marius Mo 33 

Gjøvik og Toten 
 

Jon Lunn 
Kai Sandvold 
Knut Slåttsveen 

 
80 

Hadeland Stian Dalby Mathisen 
Elin Dalby Mathisen 

41 

Hamarregionen Sindre Kristiansen 
Knut Eirik Jevne 
Steinar Johansen 
Jon Jevnaker 

 
123 

Lillehammer Kjell-Arne Schjørn 17 

Nordre Land og Etnedal  21 

Gudbrandsdal Helge Skjåk 
Kjell Jon Nyløkken 
Morten Lund 

 
73 

Odal 
 

Lars Rune Hagen 
Lise-Mari Karlsen 
Johnny Gangnes 

 
64 

 

Solør Ivar Eriksen 
Frank Olav Korntorp 

45 

Søndre Land  6 

Trysil  15 

Valdres Bjørn Ivar Gunhildgard 
Ole Kristian Fjelltun 

34 

Østerdal Fredrik Brun 
Arild Olsbakk 

39 

Åmot  6 
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Årsberetning for 2015 
Regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland legger  
med dette fram beretningen for 2015. 
 

  Regionstyret:     Vararepresentanter:     
Regionleder Odd Haakenstad, Hadeland Torgeir Grini, Hadeland 
Regionnestleder Stein Hesthagen, Hamarregionen Sindre Kristiansen, Hamarregionen 
Styremedlem Arild Olsbakk, Østerdal Erik Aaen, Østerdal  
Styremedlem Kenneth Kneppen, Solør Tore Grøtting, Elverum 
Styremedlem Palmer Høgvoll, Gjøvik og Toten     Petter Surnflødt, Gausdal 
Styremedlem Svein Erik Aure, Valdres  Bjørn Ivar Gunhildgard, Valdres 
Styremedlem Tommy Engen, Odal Lars Rune Hagen, Odal 
Styremedlem Åge Widme, Nord-Gudbrandsdal  Kjell Jon Nyløkken, Nord-Gudbrandsdal 
   
Forbundsstyret Tore Velten, Elverum Arild Olsbakk, Østerdal  
Valg og org.kom.    Odd Haakenstad, Hadeland Stein Hesthagen, Hamarregionen 

 

 

Organisasjon 
NLF Hedmark og Oppland er organisert med et regionstyre med personlige vararepresentanter. Regionens 
forbundsstyremedlem har talerett på styremøtene og er bindeledd til NLF sentralt.  
Regionsjef Guttorm Tysnes er ansatt av forbundet sentralt. Mai G. Skjelsvold jobbet i 60 prosent stilling som 
sekretær på regionkontoret. Fra 01.10.15 ble stillingen økt til 80 prosent. Arbeidsmiljøet er meget godt.  
                                                                               

Medlemsutvikling 
Etter mange år med god medlemsutvikling, ble det et år «på stedet hvil». NLF Hedmark og Oppland hadde 
1.januar i år 642 medlemmer. Det er tre færre enn 01.01.15. Årsaken er at verveaksjonen i 2015 ble utsatt til 
etter nyttår.  Regionen hadde 488 hovedmedlemmer, 53 familiemedlemmer og 102 støttemedlemmer ved 
årsskiftet.  Verdt å merke seg er det at NLF Hedmark og Oppland har hatt en økning i medlemstallet på nær 
25 prosent de siste 12 åra. Vi har også økt med nesten 100 hovedmedlemmer.  

 

NLF Hedmark og Oppland har 
økt fra 515 til 642 medlemmer 
fra 2005 til 2016. Det er en 
økning på hele 24,7 prosent.  

 

Det er blitt 88 flere 
hovedmedlemmer i løpet av 
disse åra. 
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Styreaktiviteter 
Regionavdelingen har gjennomført til sammen ni styremøter.  
Regionstyret har behandlet 112 saker i 2015. To av styremøtene var utvidede, slik at også 
lokalavdelingsledere og andre tillitsvalgte i NLF Hedmark og Oppland kunne møte.  

Lokalavdelinger 
NLF Hedmark og Oppland har 16 lokalavdelinger. Regionstyret registrerer at de fleste har brukbar aktivitet, 
mens det fortsatt er et fåtall lokalavdelinger uten møter eller sosiale samlinger.  Regionstyret har vedtatt at 
lokalavdelinger uten aktivitet blir slått sammen med andre avdelinger. 
 

 

Vi flyttet til Rudshøgda 
I 2015 var det slutt på 17 års «samboerskap» 
med Scania. Da billeverandøren trengte 
større og bedre lokaler i Hamar, måtte vi ut 
av våre kontorer.  En frierferd til 
Maskinentreprenørene, 
opplæringskontorene og 
Transportkompetanse, førte til flere positive 
svar. 9. oktober flyttet vi inn i det tidligere 
Prøysenhuset på Rudshøgda. Navnet ble 
TAKO-senteret. Transport. Anlegg. 
Kompetanse. Opplæring. Vi har 10 
kontorplasser og har vært gjennom flotte 
«hvetebrødsdager».  
Flyttingen ble gjennomført ved hjelp av sterke menn i styret og ikke minst en ryddig og hardtarbeidende 
sekretær. Mai ryddet, kastet, systematiserte og la ned en uvurderlig innsats i flytteperioden.    

 

Vegen er viktigst! 
Lastebilen får en stadig viktigere betydning for norsk godstransport. Undersøkelser som er gjort i forbindelse 
med kommende NTP, viser at i bestefall 2,5% av alt gods på norske veger kan overføres til andre 
transportformer. Da er kanskje tiden inne for å finne et helt nytt utgangspunkt for debatten om overføring 
av gods fra veg til bane og sjø. Først når man tar et nytt ståsted kan man få en god debatt rundt temaet. Det 
er så forbasket «lett» å bare slenge ut at man skal overføre gods fra veg til andre transportformer når man 
ikke har perspektiver på hva man snakker om. 
Omtrent halvparten av godstransporten innenlands går på sjø, mens vegtransporten har om lag 40 prosent 
av innenlands transport. Utenriks er sjøtransport helt dominerende. Hvert år transporteres om lag 270 mill. 
tonn på norske veger. Av dette er noe over 20 mill. tonn transporter som går over lengre avstander og kan 
være aktuelle for andre transportformer. Ved bruk av sterke virkemidler kan fra 5 til 7 millioner tonn gods 
overføres fra vegtransport til sjø og jernbane. I beste fall kan bane og båt ta noe av veksten vi får.  
 

Bombrikke-kluss 

Fra og med 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk bombrikke for alle motorvogner over 3500 tonn. 
Dessverre ble det en ordning med mye kluss. Myndighetene klarte ikke å lage en bombrikke med en 
fullverdig betalingsløsning. Det fører til at utlendinger fortsatt kan gjennomføre transportoppdrag i Norge 
uten å betale i bommene -  i motsetning til norske lastebileiere som alltid får denne utgiftsposten.  
Derfor ble det mildt sagt komisk da kontrollmyndighetene startet jakten på bompenge-syndere tidlig i 
januar. Det viktigste var å få tatt flest mulig – ikke om bompengene faktisk ble betalt. Dessverre viste det seg 

Mai G. Skjelsvold var primus motor for flytteprosessen! 
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også at det var mange feil i datasystemene. NLF mottok melding fra flere norske transportører, som fikk 
bøter på 8.000 kroner til tross for at de hadde gyldig avtale. Heldigvis slapp de fleste boten etter at de klaget.  
NLF vil fortsette å stå på, slik at vi får en bombrikke med en fullverdig betalingsløsning. Det må til for å sikre 
lik konkurranse i næringen! 
 
 
 

Møte med Utekontrollen og Arbeidstilsynet 

I samarbeid med MEF, arrangerte vi møte med Utekontrollen og Arbeidstilsynet på Rudshøgda i november. Rundt 
80 personer møtte opp og det ble en god dialog.  
Arbeidstilsynet har fokus på transportbransjen i 2015 og 16. Satsingen skal bidra til at flere arbeidstakere har 
lovlige arbeidsbetingelser og grunnleggende arbeidsforhold. Færre arbeidsulykker og arbeidsrelaterte 
belastninger er et viktig mål.  

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Første felles møte 
på TAKO-senteret. 
Nesten full sal 
under møtet med 
Arbeidstilsynets 
Morten Lien og 
Utekontrollens 
Geir Finstad. 
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Lys til ettertanke 
NLFs Kollegahjelpere var representert på ulykkesmarkeringene i januar. Lys til ettertanke ble arrangert på 
Otta 6. januar og på Rena 7. januar. Begge steder med fakkeltog, gudstjeneste og en kaffesamling etterpå. 

Dette var fine markeringer til minne om de som omkom i trafikken i 2014.  

«Nedrykk» for E16 
E16 har siden 1975 vært stamveg mellom Østlandet og Vestlandet. Vegdirektoratet har de to siste årene 
jobbet med en ny øst-vest-utredning. Konklusjonen var klar: E134 over Haukeli og RV7/RV52 over Hemsedal 
skal prioriteres. «Kortest avstand. Kortest reisetid. Blir brukt av flest mennesker», er enkelt sagt 
hovedargumentene. Klima og vinterstabilitet på dagens traseer, er ikke vektlagt. Heller ikke at E16 har hatt 
lavere trafikk de siste åra pga utbyggingen over Filefjell. Det samme gjelder næringstrafikken til 
Mjøsregionen. Dessverre var det liten hjelp å få fra fylkene fra Møre og Romsdal og nordover, som ikke 
støttet den raskeste og sikreste vegen mellom Bergen og fylkene nord for Oslo.  

Regjeringen var ikke helt fornøyde med 
Vegdirektoratet og ba om omkamp, men kun 
mellom Hemsedal og Hardangervidda.  
Konklusjonene er svært skuffende. Likevel lover 
samferdselsministeren at E16 over Filefjell skal 
fullføres. Det samme gjelder andre utbygginger 
som ligger inne i Nasjonal Transportplan. Det betyr 
at E16 Bagn-Bjørgo skal bygges. Fagernes-Hande 
er mer usikker. Her må det kjempes for hver 
meter!   
NB! Forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund 
var enig med Vegdirektoratet, men i NLFs svar er 
det et viktig tillegg:  
«Det er imidlertid svært viktig, og NLF forutsetter, 
at nødvendige utbedringer på E16 gjennom 
Valdres blir utført med tilfredsstillende standard og 

at E16 over Filefjell blir fullført som planlagt». 

Vegutbygginger 
Regjeringen vedtok i 2015 at E16 bygges ferdig fra Bagn til Bjørgo. Det betyr ny veg gjennom hele Sør-Aurdal 
kommune. 1,44 milliarder kroner skal brukes på neste strekning. Statsråd Ketil Solvik-Olsen sier at E16 blir 
tryggere og får bedre standard på en strekning der det i dag nesten ikke er gul midtstripe.  

God kontakt med statsråden og hans team 
NLF har etablert god kontakt med den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet. I vår region møter vi 
regelmessig både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretærer.  
Ketil Solvik-Olsen kjørte E16 fra Oslo til Bergen i forbindelse med øst-vest-utredningen. 
Statsråden testet også RV3 gjennom Østerdalen på veg fra Oslo til Trondheim i juni.  
Guttorm Tysnes og Tore Velten holdt innlegg på disse turene. Vi deltok også aktivt i planleggingen.  
Åsta bru, Tiurn, Motrøkrysset og Lonåsen, var stoppesteder. 
Statssekretær Bård Hoksrud var i januar på befaring på RV3. Utfordringene på Lonåsen, var det viktigste 
punktet vi viste fram. Begge toppolitikerne ble med NLFs lokalavdelingsleder, Erik Aaen, i lastebilen gjennom 
Lonåsen. Konklusjonen var klar: Lonåsen er trang og farlig. Noe må gjøres. 
Regionsjefen har også deltatt i et møte med Solvik-Olsen og Hoksrud sammen med fylkespolitikere fra 
Oppland ang E16. Og et møte med de to og Hedmarkspolitikere ang. RV3/25 Løten-Elverum. 
Statssekretær Tom Cato Karlsen deltok på vårt høstseminar. 

Utbyggingen over Filefjell og gjennom Valdres må 
fullføres som planlagt, mener NLF.  
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Statsråd Ketil Solvik-Olsen fortjener ros for utradisjonell og offensiv samferdselspolitikk – selv om det enkelte 
ganger velges løsninger som ikke er perfekte for våre fylker…. 

Takkebrev fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
Her er våre innspill til statsråden: Ny veg gjennom Lonåsen må bygges snarest mulig. Etter vår oppfatning er 
ny bru over elva Tunna og tunnel den eneste løsningen. Dropp rundkjøringene i Motrøkrysset og på RV3/25 
ved Åkroken i Elverum. Vi håper at det i ny NTP også er mulig å finne midler til utbedring av vegen forbi Stor-
Elvdal kirke og Messeltsvingene i Stor-Elvdal kommune.    
Ketil Solvik-Olsen svarte med et takkebrev: «Jeg vil gjerne takke for en lærerik dag 22. juni. Selv om jeg ikke 
kan love å innfri på alle punkt her og nå, vil jeg ta med innspillet i de årlige budsjettene og den kommende 
revisjonen av Nasjonal Transportplan.» 

  

Vegbygging 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet i 
Hedmark og Oppland. Siste del av E6 
Minnesund-Stange ble ferdig i fjor. 
Første fase av E6 i Gudbrandsdalen har 
stor aktivitet og åpnes i desember 2016. 
På RV4 Lunner-Gran jobber 
gravemaskinene konstant. E16 over 
Filefjell er i innspurten. FV33 Gjøvik-
Minnesund fikk en stopp etter uenighet 
med entreprenøren. Nå er arbeidene i 
gang igjen forbi Skreiafjellet.  
Samtidig planlegges det nye prosjekter 
som forhåpentligvis er med i ny 
Nasjonal Transportplan for hele 
«Lottorekka»: 2-4-6-16 samt 3-35. 
(Toeren i Hedmark og RV 35 er blitt 
E16).  På trailervegen RV3 er Lonåsen 
den største utfordringen. Her jobber NLF 
aktivt for ny tunnel.  
 

 

Harpe bru blir et fantastisk byggverk. Brua på E6 er et av mange 
veganlegg som er under oppføring i Innlandet.     

Statsråd Ketil Solvik-Olsen satt på med Erik Aaen gjennom Lonåsen under RV3-befaringen. Til høyre diskuterer 
Tore Velten med FrPs samferdselspolitikere Tor-Andre Johnsen, Tom Cato Karlsen og Ketil Solvik-Olsen.   
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60 tonn på og ved Norsenga Bru 
Norsenga Bru i Kongsvinger ble åpnet i februar. Den gamle brua var en flaskehals som førte til lange 
omkjøringer med fulle tømmervogntog. SVV planla ny bru med max 50-tonn totalvekt. Odal 
Lastebileierforening ved leder Lars Rune Hagen fikk kjempet igjennom 60 tonns bru. Men like før åpningen 
var det glemt at tilknytningsvegene måtte oppgraderes før nye veglister var klare 1. april.  Tommy Engen 
kontaktet NLF Hedmark og Oppland og vi sendte mail til SVV. Svaret kom kjapt:   

 

E16 fra Kongsvinger sør – X Rv.2 Sundehjørnet – Norsenga tømmerterminal åpnes for Bk10, 60 tonn 

og 24 m tømmertransport og modulvogntog. Dette gjelder fra i dag. 

 

SVV på lastebiltur 
- Alltid nyttig med innspill fra NLF. Det er interessant og viktig for meg å få innblikk i arbeidshverdagen til 
sjåførene til NLF, sier Asbjørn Stensrud. Han er driftssjef i Statens vegvesen i Oppland. I februar satt han på 
med Åge Widme fra Hundorp til Berkåk. Dermed fikk Stensrud oppleve vegen fra førerhytta. Det ble også 
gode samtaler om veg og lastebiler. 
 

Dialog med Statens vegvesen 
Hver eneste måned er vi i dialog med Statens vegvesen om ulike vegsaker. Her er noen eksempler: 
Vi klaget på en for høy fartshump ved rundkjøringen på Roterud, Biristrand. Mange bilister fikk problemer 
der i forbindelse med at det var omkjøring på E6. Statens vegvesen varslet alt dagen etter klagen at 
fartshumpen skulle bli justert så fort som mulig! 
Etter at det ble ni fartshumper på to kilometer i Strandbygdsvegen i Elverum, sendte vi en klage. Fartshumpene 

ble senket, men er fortsatt ikke gode.  

Vi har hatt møte med SVV ang «Speilknusarsvingen» på RV15 i Lom. SVV fant midler og fylte opp grøfter. 

Valdres Lastebileierforening har hatt møte med Opedal Drift ang. vintervedlikeholdet og er bedt om å ta direkte 

kontakt hvis medlemmene har konkret ris/ros på vegvedlikeholdet. 

Etter tre utforkjøringer langs E136 på Lesja i løpet av kort tid, lyttet Statens vegvesen på NLF.  
Utforkjøringene skjedde i et anleggsområde der gang- og sykkelveg var under bygging. Statens vegvesen 
forbedret skilting, markering av vegarbeidet og brøyting/strøing på stedet.  
 

Lillehammer kommune hørte på NLF 
Før ferien meldte vi om at Lillehammer kommune ville stenge Carl Lumholz gate for tunge kjøretøy. Etter at 
en av våre medlemmer varslet oss, tok vi opp saken.  På møtet med kommunen og Statens vegvesen deltok 
også Bjarne Fliflet samt en representant fra grustaket til Litra/Veidekke.  
Vi argumenterte med at tungtransporten ville flyttes til andre deler av byen der det også var mange mjuke 
trafikanter. Kommunen svarte etter møtet: «Vi velger ikke å foreta noe regulering med forbud mot tunge 
kjøretøy i nevnte gate i denne omgang.  Det avventes i forhold til nærmere avklaringer gjennom det 
pågående areal og transportplan arbeidet og oppfølging rundt denne».   
 

Flaskehalsen Flisa! 
Diskusjonen har gått i mange år om hvordan RV2 skal passere Flisa. Politikerne i Åsnes ønsker at vegen skal 
gå gjennom sentrum som i dag. Vegforum RV2 – der NLF er med – er tydelige på at riksvegen må legges 
utenom sentrum. Når vegen skal bygges ut for de kommende 50 år, så må en velge framtidas løsninger.  

Møte om NTP 2018-2029 

Arbeidet med ny nasjonal transportplan er i full gang. Representanter fra næringslivet i region øst, fikk møte 
samferdselsdepartementet i Hamar 22. september. Forbundsstyremedlemmene Tore Velten og Jan Yngvar 
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Tømmerholt var NLFs talsmenn. De la tydelig fram våre synspunkter. Vi forventer at våre ønsker blir 
ivaretatt gjennom videre arbeid med NTP 2018-2029. 
På felles fylkesting for Hedmark og Oppland i vår, sto ny Nasjonal Transportplan for 2018-2027 på 
sakskartet. Vegforum Innlandet ble «innpisker» og minnet politikerne om at samarbeidet de siste åra har 
gitt resultater. 

Guttorm ny leder i 
Vegforum Innlandet 
NLF Hedmark og Oppland var med 
på å stifte Vegforum Innlandet i 
2004. Den gangen fikk våre fylker 
svært lite av veginvesteringene. 
Etter at Lottorekka ble lansert, er 
det blitt fart på 2-4-6-16-35 og 3-
ern. Store vegutbygginger er i 
gang. Det må jobbes for at de 
fullføres. I 2015 ble Guttorm 
Tysnes valgt til ny leder i Vegforum 
Innlandet.   

 

Et positivt selskap! 
Regjeringen opprettet et statlig vegselskap. E6, E18 og E39 er de første vegene som skal nyte godt av 
pengene fra vegselskapet. Det er viktig og riktig at E6 er med som en av de tre prioriterte vegene. E6 er en 
meget viktig veg både for Norge og Innlandet. E6 må bygges ut med 4-felt til Moelv i løpet av de første åra - 
og deretter videre til Øyer. Det statlige vegselskapet skal også føre til færre omkamper. Når de første 
beslutningene er tatt, må prosjektet sikres både når det gjelder framdrift og økonomi.  De store 
utfordringene forbi Lillehammer må løses. Planleggere og politikere må velge den beste traseen. 
Vegselskapet er en positiv nykommer i norsk samferdsel! Guttorm har vært i møte med den nye direktøren i 
vegselskapet. 
 

Møte med stortingspolitiker Johnsen 
Guttorm har vært i møte med Opplandsbenken på Stortinget om vegutbygginger i fylket. Vegforum Innlandet har 

hatt et møte med transportkomiteens nye mann, Tor Andre Johnsen (FrP) fra Hedmark. Det ble en nyttig 

diskusjon om samferdselsutfordringene i Innlandet. Johnsen lovet å ta med våre synspunkter både til 

Stortinget og til samferdselsdepartementet.  

Vegforum Innlandet fikk raskt et 
møte med adm.dir. Ingrid Dahl 
Hovland etter at hun ble ansatt i 
Nye Veger AS.  F.v: Leif Blakstad, 
direktøren og Guttorm Tysnes.  
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Valg 2015 
Vegforum Innlandet arrangerte to valgmøter.  I Elverum 26. august og på Biri dagen etter. Veger og 
samferdsel er av de viktigste oppgavene både for fylkeskommunene og kommunene. Vi ønsket klare svar fra 
partiene.  På begge møtene stilte fylkespartiene med sine toppkandidater. Det ble gode debatter. Politikerne 
lovet satsing på fylkesvegene. Hedmarkingene prioriterte FV24 (Odal-Stange) på topp. Opplendingene vil 
satse mest på FV33 – både i Valdres og på Toten. NLFs nye miljøbrosjyre ble delt ut. Deltagelsen fra våre 
medlemmer kunne vært bedre…. 
Vi har mottatt en takk fra fylkesordfører Gro Lundby i Oppland for vårt arbeid i samferdselssaker.  

Millioner til RV3/25 
NLF og Vegforum Innlandet har vært aktive for at det skal bygges ut en ny og bedre veg mellom Hamar og 
Elverum. Vi fryktet at vegen skulle bli forsinket etter at OPS ble valgt. Guttorm har bl.a. deltatt i et møte med 
statsråd, statssekretæren, ordføreren i Elverum og stortingsrepresentant Gundersen.  Nå er det klart at det 
settes av til sammen 90 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til de to OPS-prosjektene RV3/25 Løten - 
Elverum og Sotra-sambandet i Hordaland.  
– Det aller viktigste er at det nå for første gang bevilges penger til prosjektet, slik at det forberedende 
arbeidet kommer i gang, sier ordfører Erik Hanstad, som håper vegen kan stå ferdig i 2018.  
RV3/25 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum skal bygges som et OPS-prosjekt. 
Offentlig privat samarbeid (OPS) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-30 
år. Et av målene med OPS er lavere bomtakster. 

Akershus vil bygge ut FV33! 
Fylkesveg 33 fra Gjøvik til Minnesund er en av de dårligste og farligste vegene i Innlandet. Oppland 
har tatt tak og er i gang med å bygge ut i Østre Toten kommune. Etter en byggestrid med 
entreprenøren, kom arbeidene i gang igjen i høst. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2017. 
(Falkentunnelen er i drift).  Guttorm har vært på møte i Forum for FV33.  Representantene fra 
Akershus forsikrer at FV33 gjennom Feiring skal bygges ut. Arbeidene ved Byrudberga 
(Smaragdtunnelene) starter i 2017 og skal bli ferdige i 2019. Deretter er målet å komme i gang med 
Skreifjella. Prosjektene skal finansieres med penger fra fylkeskommunen, statlige rassikringsmidler 
og bompenger.  
 

Valgmøte på Honne. Fra 
venstre:  Torleif Bang 
(H), Olaf Diserud (FrP), 
Anne-Marte 
Kolbjørnshus  (Ap), Ivar 
Odnes (Sp) og  Eivind 
Brenna (V).  

. 
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E136 utbedres! 
I 2015 har det vært gjennomført flere utbedringer på E136 over Lesja. Dette er en viktig øst-vest veg. NLF har 
hatt tett kontakt med Statens vegvesen. Vi reagerte bl.a. da grøftene utenfor asfaltkanten ble for bratte og 
djupe i fjor. Her er fem viktige tiltak som gir en sikrere veg: 1. Skiftet nesten 100 stikkrenner. 2. 60 km med 
ny asfalt. 3. Satt 1400 kantstolper på strekningen Joramo-Lora for å bedre den optiske ledningen.                   
4. Gjennomført utslaking av skråninger over en strekning på ca. fem kilometer. 5. I løpet av februar 
oppgraderte/bygde SVV 9 km med nytt rekkverk. 
Totalt vil det bli gjennomført vedlikeholdsarbeider for over 80 mill. kr. inkludert asfalt. - Det har blitt brukt 
betydelige summer på E136 de siste årene, og vi er ikke ferdig ennå. Det var behov for oppgradering av 
vegen, og vi er langt på veg med dette arbeidet. I løpet av neste år har E136 fått et bra løft, sier Asbjørn 
Stensrud, som er seksjonssjef i Statens vegvesen. NLF sier: BRAVO!  

 

Skogmøte med direktøren 
Direktøren i NLF, Geir A. Mo, kom på kort varsel på besøk til Valdres. Lokalavdelingen inviterte ham med ut i 
skogen for å se på forholdene for tømmerkjørerne. Jan Flaskerud fra Valdres Tømmer var sjåfør på trange 
skogsbilveger. Flere medlemmer ble med ut i skogen der det ble servert kaffe, sjokoladekake og pølser. I 
naturen ble det en god debatt om E16, fylkesveger og rammevilkår for lastebileieren.  
 

Sundfloen bru 

Alt før ferien fikk vi vite at 
Sundfloen bru på Koppang ble 
stengt i tre og en halv måned 
fra august, men etterpå var 
informasjonen elendig. 
Skiltingen var mangelfull og 
feil. Det sto ingenting om at 
det var BkT8 på de to korteste 
vegene. Tungbilene skulle 
svinge av ved Rena eller 
Tynset og fikk opptil 35 
kilometer lengre veg for å 
komme til og fra Koppang.  De 
få skiltene som var, kom kun 
på norsk. Det ble gitt feil og mangelfull informasjon i lokalradioen og på 175, men Statens vegvesen var ute 
med kontroller og ga bøter…    
NLF Hedmark og Oppland brukte mye tid på denne saken og var daglig i kontakt med SVV. Det førte til bedre 
skilting og dispensasjon for kjøring om natta på de korteste omkjøringsvegene.    
 

Lastebilens dag 
9.mai ble Slobrua gjestegård fylt opp av lastebiler og lastebilinteresserte mennesker. Lastebilens dag i Odal 
ble en suksess. Over 500 mennesker møtte fram.  
- Jeg er veldig fornøyd med oppmøtet, og det er så moro å treffe kolleger som jeg vanligvis bare får hilst på 
når jeg møter dem i lastebil langs veien, sa leder i Odal Lastebileierforening, Lars Rune Hagen.  
Mange reiste langveisfra for å få med seg vårens samlingspunkt. Her fikk en se det aller nyeste av det nye når 
det gjelder utstyr. Ungene fikk i tillegg prøve seg på tråtraktorer eller sparkesykkel.  
Spennende og lærerikt var også demonstrasjonen av berging og frigjøring etter ulykker. Kvelden ble avsluttet 
med festlig samvær for lastebilfamilien. 
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Telleaksjon 9-10. juni 
NLF gjentok «telleaksjonen» fra 2013. Da telte vi 
alle tunge kjøretøy for å se hvor mange 
utenlandske lastebiler som var på norske veger. 
Tellingen den gangen viste at hele 36 prosent av 
kjøretøyene var utenlandske! Det var viktig å se 
om det har vært endring de siste to årene.  
Følgende lastebileierforeninger gjennomførte 
tellinger i et døgn fra 9. juni: Hadeland, Nord-
Gudbrandsdal, Odal, Elverum og Østerdal.  

 

 

 

 

Rv2 Kongsvinger 140 381 521 73% 

RV Tiur'n 563 283 846 33% 

RV25 Hernes  70 75 145 52% 

E16 Roa 418 117 535 22% 

E6 Kvam 547 187 734 25% 

E16 Fagernes 0 0 0 0% 

          

Hedmark 1738 1043 2781 37,5% 

Hele landet 15395 7502 22897 33% 

 
 

 

 «Venner på vegen»      
til hele landet 
I mer enn 15 år har Tore Velten tatt 
med en lastebil på skolebesøk. 
«Venner på vegen», er blitt viktig 
trafikkopplæring for mange. Nå har 
NLF bestemt at prosjektet skal bli 
landsomfattende. Tore var på 
Hernes Skole sammen med en 
fotograf. Det ble laget 
«bruksanvisning», slik at mange 
flere kan gjennomføre 
skolebesøkene med en fin miks av 
teori, lek og moro. Blindsoner og 
refleksbruk, er noen av de viktigste 
stikkordene. Alle barna får også 
sitte bak rattet på lastebilen. I 
Hedmark og Oppland er følgende 
skoler besøkt i 2015: 
Fagernes skole (Valdres), Hernes skole (Elverum), Lidar skole (Valdres), Rogne skole, (Valdres), Solvin skole 
(Stange) og Hoffsvangen skole (Østre Toten). Samferdselsdepartementet bevilget rett før jul 750.000 kroner i 
støtte til prosjektet Venner på vegen. 

Venner på vegen ble gjennomført på seks skoler. Kjøreskolelærer og 
lastebileier Ole Martin Sørengen gir gode råd til barn i Øystre Slidre. 

Knut Grøtting og Arne Olav Velten teller 
lastebilene som passerer på RV25 i Hernes 
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Nesten 500 på høstseminaret 
Vi arrangerte høstseminar sammen med region 1. Nærmere 500 lastebilvenner tok turen til Storefjell den siste 
helga i oktober. Det var meget god oppslutning fra samarbeidspartnere. Paneldebatten om norsk godstransports 
framtid, var et av høydepunktene. Statssekretær Tom Cato Karlsen, Sverre Myrli fra transportkomiteen på 
Stortinget og NLFs direktør Geir A. Mo sørget for en god og opplysende debatt.  
Randi Skaug og Atle Jensen satte lattermusklene på flere prøver. Storefjell er svært godt egnet for slike 

arrangementer. De to regionene deler overskuddet fra arrangementet. 

Allmengjøring av minstelønn 
Fra 1. juli 2015 må utenlandske sjåfører ha minstelønn når de kjører i Norge - selv om de kjører for et 
utenlandsk selskap. Tariffnemda vedtok å allmenngjøre en tariff for sjåfører innen transport av gods i Norge. 
Det var opprinnelig YS og Yrkestrafikkforbundet YTF som krevde allmenngjøring. LO/Norsk 
Transportarbeiderforbund, NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har stått sammen med YS/YTF 
om kravene. 
 

Hagens Transport årets lastebileier 
Hagens Transport ble kåret til årets lastebileier i Hedmark og Oppland under årsmøtet på Beitostølen. 
Hamarfirmaet er 91 år og leverer meget gode resultater. 4. generasjon er inne i ledelsen i dag. På årsmøtet i 
mars hadde vi følgende hovedtema: Hvordan skal vi overleve i kampen mot utenlandske konkurrenter?   

 

Fra «aprilspøk» til samarbeid 
Arrangørene av Styrkeprøven på sykkel mellom Trondheim og Oslo, ville stenge traseen for tunge kjøretøy i 
to døgn. I våre fylker gjaldt det E6, RV4 og FV33. NLF protesterte på forslaget.  Og vi endte med en 
«fredsavtale». Vegene var åpne. Vi oppfordret våre medlemmer til å velge andre ruter eller kjøre forsiktig. 
Samarbeidet om trafikksikkerhet ble tatt svært positivt imot.  
– Det er en fantastisk innstilling og vilje Norges Lastebileier-Forbund legger for dagen når de oppfordrer, 
informerer, og i tillegg vil omdirigere sine sjåfører og biler under rittet, sa rittleder Morten Mørk. Vi fikk også 
takkebrev fra enkelte syklister etter rittet for hensynsfull kjøring.  
 

 

Fylkesleder Erik Graarud stilte med splitter ny bil på utstillingen – der det ofte var folksomt…. 
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Nytt om døgnhvileplasser   
Statens vegvesen søkte etter 30 nye oppstillingsplasser for døgnhvile ved E6 mellom Mjøsbrua og 

Lillehammer. Området ved Biri Travbane ble valgt. Planleggingen av ny døgnhvilplass i Gudbrandsdalen er i 

sluttfasen. NLF har bidratt med råd om utformingen av Vinstra Vegpark ved siden av ny E6. I Bergen er det 

bygd en ny døgnhvileplass som mange av våre medlemmer bruker. NLF Hordaland var pådriver for 

døgnhvileplassen ved Bergen Travpark. Det er 20 plasser for tungbiler. For sjåfører er det tilgang på toalett, 

vaskerom, dusj og oppholdsrom samt til kafeteriaen på travparken.  

 
 
 

Lærlingedag med 
god deltagelse 
6. februar arrangerte vi 
lærlingedag på Rudshøgda 
sammen med 
opplæringskontorene. 150 
personer deltok.  Flesteparten 
kommende sjåfører!  
 
 

På riktig side! 
NLFs trafikksikkerhetsprosjekt PÅ RIKTIG SIDE får stadig bedre oppslutning. I Hedmark og Oppland er 39 
bedrifter med 483 kjøretøy med på PRS.  
 

NLF satser på varebilene 
NLF har opprettet en egen gruppe for Varebileiere. Kurt Moe er region 2’s medlem i fagutvalget for Varebiler.  
 

Frokostmøter om eierskifte og eierskap!   
NLF Hedmark og Oppland har samarbeidet med Eierskiftealliansen om frokostmøter. I 2015 har det vært 
møter i Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Fagernes, Gran og Gjøvik. Privat eierskap er viktig! Enten det er 
familiebedrifter eller aktive investorer og gründere.  Rutinerte bedriftsledere har delt sin kunnskap, 
erfaringer og historier på frokostmøtene. Dessverre har det vært laber interesse fra lastebileiere.   
 

Lærlingedagen på Rudshøgda 
ble en suksess. Full brakke, 
mange positive ungdommer 
og godt samarbeid med 
opplæringskontorene.  
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Nytt digitalt kontrollsystem lugger i starten 
Utekontrollen har tatt i bruk et nytt elektronisk kontrollsystem. I starten lugget det litt. Kontrollen tok lengre 
tid. Det var ikke så enkelt å bruke for sjåførene heller. «VADIS» skal gi en bedre oversikt for kontrollørene og 
etter hvert sørge for at kontrollene går raskere. Dessuten skal det være mulig å få kontrollseddelen tilsendt 
direkte til bedriftens e-postadresse. Det forutsetter at sjåføren oppgir denne til kontrolløren. Så det kan 
være lurt å ha e-post adressen tapet fast i bilen.    
 

«Seier» for Widme i Øyertunnelen 
Hvorfor har E6-bilistene vikeplikt for lokaltrafikken når Øyertunnelen er stengt? Det er helt håpløst når du 
kommer sørfra – både når det gjelder å se lokalbilistene og ved stopp i bakken! sa Åge Widme. Han foreslo 
skiltet forkjørsveg på E6.  Saken ble tatt opp med Statens vegvesen. Svaret vi fikk var:  
«Omskilting til forkjørsrett fra E6 i krysset mot lokalvegen er i dag bestilt utført av Mesta ag så raskt som 
mulig og forventes å være på plass når Øyer-tunnelen stenges på mandag».  

NLF hørt – det blir kjettingplass i Lygnabakkene! 
Vi foreslo kjettingplass før nyvegen ble bygd og gjentok kravet under bygging. Etter en halv vinter med en del 
problemer i Lygnabakkene, snur Statens vegvesen:  
SVV har nå sendt et forslag om endring av reguleringsplanen som inkluderer en kjettingplass som er 
gjennomførbar på strekningen Gran grense – Jaren. Gratulerer til Hadeland Lastebileierforening for god 
jobb!  

Viktige veger skal gå utenom sentrum 
Litt mer fra statsrådens besøk: Ketil Solvik-Olsen var krystallklar angående vegbygging:  

1. Viktige veger skal legges utenom sentrum. 
2. Rundkjøringer på disse vegene må vi unngå! 

 

Oval rundkjøring på Otta 
NLF Hedmark og Oppland var for noen år siden pådrivere for ovale rundkjøringer – der retningen med klart 
mest trafikk fikk bedre kjøreforhold. Rundkjøringene ved Briskeby stadion i Vangsvegen i Hamar, på E136 på 
Bjorli og i Lena sentrum, er eksempler på ovale rundkjøringer som fungerer meget bra. Selv om vi ikke liker 
rundkjøringer, er oval rundkjøring bedre enn den vanlige runde typen.  
Nå planlegger Statens vegvesen og Sel kommune ny rundkjøring på RV15. Vi er fornøyde med at kommunen 
valgte «vår» modell. Det har vi også svart i høringsuttalelsen. Rundkjøringen ligger på RV15 i krysset med 
Selsvegen/Sygardsvegen og Sjoavegen/Skifervegen.  

 

SVV dropper rundkjøring i Løten  
Den planlagte rundkjøringa på RV3/25 ved Tønset i Løten blir i stedet planskilt kryss. Det vil koste «noen 
titalls millioner mer», ifølge Statens vegvesen. 
NLF Hedmark og Oppland gikk hardt ut i mediene og i høringsuttalelser da det ble foreslått rundkjøring på 
Tønset, som er et av Hedmarks mest trafikkerte steder. Ved Åkroken i Elverum ønsker vegvesenet fortsatt 
rundkjøring.  
 

Færre ulykker! 
De siste fire årene er antall personskader etter trafikkuhell blitt redusert med hele 25 prosent i Oppland, og 
15 prosent i Hedmark. Flest ulykker skjer i sommermånedene. I 2011 registrerte forsikringsbransjen 218 
trafikkulykker med personskader i Oppland og 183 i Hedmark. I 2015 var tilsvarende tall 163 i Oppland og 
159 i Hedmark.  
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Etterutdanning 
NLF Hedmark og Oppland er blitt «samboere» med Transportkompetanse og har nå etterutdanningskurs 
«rett over gangen» i TAKO-senteret på Rudshøgda. Prisen for våre medlemmer er gunstig.  
De nyter også godt av tidligere inngåtte avtaler med Lundstad og Sevendal Trafikkskoler samt NAF 
Trafikksenter i Våler. I Nord-Gudbrandsdal er flere av våre medlemmer sentrale i kursene som arrangeres i 
Lom.  I Østerdalen har lokalavdelingen avtale med Fjellregionen Trafikkskole. 

Nyhetsbrev til medlemmene                                                                                                                
Det er i årsmeldings-perioden sendt ut 36 nyhetsbrev på e-post til medlemmene. Det legges opp til 
kortfattet informasjon om viktige saker. 95 prosent av de aktive medlemmene ligger nå inne i våre lister. I 
tillegg sendes det av og til ut e-poster om egne saker.  
Regionavdelingen har i perioden sendt ut tre brev/infoskriv til medlemmene med invitasjoner til møter og 
kurs. 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 Hedmark og Oppland har gjennomslag i lokale medier. Vi registrert i 2015 hele 115 intervjuer/artikler 
med forbundsnestleder, regionleder, andre tillitsvalgte og/eller regionsjef i mediene. Fordeling:  
Østlendingen (25), NRK Hedmark og Oppland (9), GD (13), HA (12), NRK Østnytt (4), Glåmdalen (3), OA 
(19), Ringsaker Blad (9), Valdres (5), Arbeidets Rett (2), Hadeland (4) og andre medier (15). 
Vi klarer også å få inn våre vinklinger, sjøl om enda flere og større oppslag hadde vært bra. Det er fortsatt 
vanskelig å nå gjennom med positive saker.  
 

Høringsuttalelser  
Vi har sendt høringsuttalelser blant annet om følgende saker:  
 Endring av reguleringsplanen for RV3/25 Ommangsvollen – Grundset. 

 Høring ang E136 Lyftingsmo i Lesja kommune. 
 Reguleringsplan for E16 Kvamskleiva. 
 Høring - om endring av førerkortforskriften ang helsekrav. 
 Modulvogntog, vegnett og sporingskrav. 
 Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport. 
 Høring om rundkjøring Otta vest. 
 Reguleringsplan for E6 Gunstadmoen-Frya. 
 Forbikjøringsforbud på 4-feltsveier med skiltet hastighet over 100 km/t. 
 Høring ang FV247 i Søndre Land kommune. 
 E6 reguleringsplan Kåterud – Arnkvern. 
 Revidert håndbok N500 Vegtunneler.  
 Gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for storbiler.  
 Detaljregulering RV15 Rudilykkja – Nørdre Snerle.  
 Sykling i enveiskjørte gater.   
 Stenging av Gruatunnelen. 

 Reguleringsplan E6 Roligheden – Vingrom. 
 Høring ny forskrift traktorer. 
 Oppstart av reguleringsplanarbeid RV3 Evenstad – Imsroa syd.    
 Hedmark Fylkeskommunes klimaplan fram til 2030. 
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Økonomi  
NLF Hedmark og Oppland har god økonomi. Regnskapet viser et overskudd på 201.469 kroner i 2015.  Det 
var budsjettert med et null-resultat.   
NLF Hedmark og Oppland har 2,655 millioner kroner i egenkapital.  

 
 

Sluttord                                                                                                                                                                     
2015 ble et nytt meget aktivt år for NLF Hedmark og Oppland. Vi har hatt stor fokus på vegbygging 
og vedlikehold.  Flytting til nye lokaler med nye «samboere» på Rudshøgda, har også vært en 
milepæl.  
 

    
 
 
 
 
  Hamar 10.02.16 
 
 
 
 

 
 
 

                     Regionstyret i Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland 

 
 
 

Odd Haakenstad           Stein Hesthagen   
     

        
Åge Widme                     Arild Olsbakk 

 
 

Palmer Høgvoll     Tommy Engen 
 
 

Svein Erik Aure     Kenneth Kneppen 
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Ressurspersoner for NLF sentralt 
Tømmer - Landbruk - Levende dyr   Kjell Jon Nyløkken, Nord-Gudbrandsdal 
Anlegg - Vei – Brøyting   Henrik Ånerud, Odal 
Distribusjon - Langtransport – ADR Ørjan Bråthen, Gjøvik og Toten 
Tariffutvalget    Sindre Kristiansen, Hamarregionen 
Tariffutvalget    Odd Jacobsen, Gjøvik og Toten 
 

Andre verv 
NLFs forbundsstyre   Tore Velten  

NLFs valg og organisasjonskomité Odd Haakenstad  

NLFs samarbeidsutvalg med Telenor Arild Olsbakk  

Leder NLFs Kollegahjelpen  Guttorm Tysnes 

Styret i NAF Trafikksenter, Vålerbanen  Guttorm Tysnes  

Arbeidsutvalget Vegforum Innlandet Guttorm Tysnes 

Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg Guttorm Tysnes 

Samarbeidsutvalg NLF-Statoil   Guttorm Tysnes  

Nordisk Vegforum, Kompetanse  Guttorm Tysnes 

Forum for FV33    Guttorm Tysnes 

E6 forum Mjøskommunene   Guttorm Tysnes 

E6-forum Gudbrandsdalen   Guttorm Tysnes 
Forum for RV2    Guttorm Tysnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Moe fra Hamarregionen  er valgt inn som regions 2`s  
representant i den nye faggruppen for varebiler. 

 

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/AAnerud-Jan-Erik-AS
http://www.lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-2-Hedmark-og-Oppland/Hedmark-Oppland/Martinsen-Transport-A-S
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Representasjon NLF Hedmark og Oppland 2015 
05.01:        Møte med Wangensteen – Vang i Valdres – Guttorm og Svein Erik 
06.01:        Ulykkesmarkering i Oppland – Otta – Odd og Åge 
07.01:        Ulykkesmarkering i Hedmark – Rena – Tore, Stein og Guttorm 
09.01:        RV befaring med Hoksrud – Tynset – Erik Aaen og Guttorm 
16-18.01:   Kiel-seminar – Styret + Guttorm og Mai 
28-29.01:   Arbeidsverksted RV4 Lygna-Mjøsbrua – Guttorm og Odd 
30.01:         E16 møte Skarnes 
03.02:         Frokostmøte OFV – Oslo – Guttorm 
06.02:         Lærlingedag – Rudshøgda – Guttorm og Mai 
06-07.02:   Tømmerseminar – Oslo – Guttorm 
10.02:         Vegseminar med Hoksrud – Rudshøgda – Guttorm 
12.02:         Foredrag for MA – Biri – Guttorm 
13-14.02:    Seminar i Valdres LA – Guttorm 
16.02:         E16-møte med Solvik-Olsen – Fagernes – Guttorm 
02-03.03:    NVF Kompetanse og rekruttering – Lillehammer – Guttorm 
04.03:          Kollegahjelpmøte med Sjømannskirka – Oslo – Guttorm  
11.03:          NLF`s tariffkonferanse – Oslo – Guttorm 
12.03:          Årsmøte NAF Gudbrandsdalen – Lillehammer – Guttorm 
13.03:          Møte i Samferdselsdepartementet ang. E6 Ringebu – Guttorm 
17-18.03:     Strategisamling NAF Trafikksenter – Skaslien – Guttorm 
20-22.03:     Årsmøte – Beitostølen – Styret + Guttorm og Mai 
25.03:           Møte med Samferdselsministeren ang. RV3/25 – Oslo – Guttorm 
11.04:           Åpning Transportkompetanse – Haugesund – Guttorm 
13.04:           Foredrag for Hedmark Fylkesting – Hamar – Guttorm 
14.04:           Regjeringen presenterte Vegselskapet – Kolomoen – Guttorm 
14.04:           Regjeringen presenterte Vegselskapet – Øyer – Åge 
16.04:           Debattmøte E16 – Fagernes – Svein Erik og Guttorm 
21.04:           Eierskiftealliansen – Hamar – Guttorm 
23.04:           Felles fylkesting Hedmark og Oppland –Øyer – Guttorm 
24-25.04:      Åkeridager Mittåkarne – Tällberg – Odd og Guttorm 
25.04:           Trafikksikkerhet for MC – Hamar - Stein 
27.04:           Moldekonferansen – Gardermoen – Guttorm 
06.05:           Kongsvinger AP møte om døgnhvileplasser – Kongsvinger – Guttorm 
09.05:           Lastebilens dag – Odal – Mai, Tommy, Tore, Stein og Åge 
21.05:           MEFs årsmøte – Hamar – Guttorm 
29.05:           Venner på vegen – Hernes – Tore, Guttorm og Mai 
09.06:           Venner på vegen – Romedal – Guttorm, Tore og Trond Ola 
O9-10.06:     Trafikktelling – lokalavdelingene 
12.06:            Møte med DFDS – Oslo – Guttorm og Mai 
16.06:            KVU RV4 Lygna-Mjøsbrua – Gjøvik - Guttorm 
18.06:            Planleggingskonferansen – Olafsgård – Guttorm, Tore, Odd og Stein 
18.06:            Transportmessa – Hellerudsletta – Mai 
19.06:            Transportmessa – Hellerudsletta – Guttorm 
22.06:            Ketil Solvik-Olsen kjører RV3 – Guttorm og Tore 
23.06:           Møte med Lillehammer kommune – Guttorm 
24.06:            NAF Trafikksenter Generalforsamling – Våler – Guttorm og Kenneth 
19.08:            Møte om transport og samferdsel – Lillestrøm – Guttorm 
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24.08:             Åpning Elverum Trafikkstasjon – Guttorm 
25.08:             Debattmøte om samferdsel – Østre Toten - Guttorm 
26.08:             Valgmøte – Elverum – Guttorm, Arild, Tommy, Kenneth og Mai 
26.08:             Møte om Gjøvikbanen og RV4 – Nittedal – Odd 
27.08:             Valgmøte – Honne – Guttorm, Mai 
04.09:             Foredrag SVV-konferanse på Lillehammer om distraksjoner i trafikken – Guttorm 
17.09:             Kurs Sjømannskirka – Oslo – Guttorm 
19.09:             Seminar Veg-Anlegg og Brøyting – Oslo – Guttorm 
21.09:             Møte med If – Hamar – Guttorm og Mai 
06.10:             Møte med Opplandsbenken på Stortinget – Oslo – Guttorm 
14.10:             Møte med Thon ang. hotellavtale – Rudshøgda – Guttorm og Mai 
15.10:             Åpning av Bjøråa rasteplass – Stor-Elvdal – Arild 
16-17.10:        Värmlandsåkarne 80 år – Odd og Tommy 
19-20.10:        Transport og Logistikk – Gardermoen – Guttorm 
21.10:              Møte med den nye direktøren i Nye Veger AS – Minnesund – Guttorm 
22.10:              Møte om vintervedlikeholdet i Valdres – Svein Erik 
26-27.10:         Høgfjellskonferansen – Storefjell – Guttorm 
30.10-01.11:    Høstseminar – Storefjell – Styret, Tore, Guttorm og Mai 
03.11:               KVU referansegruppe Jaren Mjøsbrua - Gjøvik – Guttorm 
04.11:               Kjettingplass på RV4 – Gran - Guttorm  
05.11:               Temakveld RV4 – Sillongen – Guttorm 
10.11:               Frokostmøte IKEA – Furnes – Guttorm 
11.11:               Møte om dødsulykker på vegen med SVV – Hamar – Guttorm, Odd,     
                         Stein, Tore, Kenneth, Arild og Åge 
19.11:               Åpent møte om kontroller – Rudshøgda – Guttorm, Mai, Tore, Odd 
26.11:               Oppstartkonferanse NTP 2018-2029 – Hamar – Stein 
27-28.11:         Värmlandsåkarne – Karlstad - Odd 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omkjøringen ved Sundfloen bru i Stor-Elvdal, førte til at nabo 
Arild Olsbakk daglig fikk besøk av øst-europeiske kolleger som 
hadde kjørt for langt, men Arild ble etter hvert  flink i russisk… 



 

 
Side 25 

 
  

Regnskap 2015/Budsjett 2016 

    

              
BUDSJETT 

 
REGNSKAP 

              
BUDSJETT 

    2015 2015 2016 

 INNTEKTER      

3100 Kontingenter fylkene  980 000 972 225 960 000 

3110 Årsmøtetilskudd  50 000 50 000 0 

3120 Sponsor inntekter  300 000 415 000 160 000 

3701 Provisjonsinntekter  420 000 399 770 430 000 

3900 Årsmøteinntekter  10 000 10 000 10 000 

3950 Diverse   0 6 273 10 000 

 Salgs- og driftsinn.  1 760 000 1 853 268 1 570 000 

       

5000 Lønn til ansatte  50 000 66 200 160 000 

5090 Feriepenger påløp  6 000 9 466 18 000 

5099 Lønnskostnad NLF  485 000 540 470 610 000 

5330 Godtgjørelse styret  170 000 162 600 170 000 

5400 Arbeidsgiveravgift  30 000 32 261 50 000 

5401 Påløpt arbavgift av FP  1 000 1 335 1 000 

5900 Gaver til ansatte  2000 0 2000 

5990 Annen personalkostnad  0 5 488 0 

                Lønnskostnad     744 000 817 820 1 011 000 

       

       

6540 Inventar   40 000 14 970 10 000 

6550 Driftsmat/teknisk utstyr  45 000 34 782 15 000 

      

6570 Arbeidklær/verneutstyr  10 000 0 15 000 

6705 Regnskapshonorar  35 000 29 191 30 000 

6770 Andre honorarer  10 000 2 000 5 000 

6800 Kontorrekvisita  35 000 31 885 20 000 

6840 Aviser/tidskrifter/bøker  25 000 22 951 23 000 

6860 Møte/kurs/oppdatering  20 000 600 0 

6900 Telefon   20 000 23 146 20 000 

6940 Porto   10 000 5 000 5 000 

7010 Vedlikehold bil  10 000 1 596 5 000 

7100 Bilgodtgjørelse, opp.pli  100 000 100 208 100 000 

7140 Reise/opphold e regn  30 000 27 116 30 000 

7299 Rekruttering sjåfører  20 000 18 425 15 000 

7300 Annonser   10 000 0 10 000 

7310 Kursmateriell/seminar  130 000 92 659 110 000 

7350 Representasjon/møteutg  20 000 23 501 30 000 

7351 Utgifter årsmøte  100 000 95 860 140 000 

7352 Utgifter høstseminar  250 000 266 941 90 000 

7353 Møteutgifter styremøter  30 000 17 064 25 000 
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7354 Valgkostnader  40 000 891 0 

7400 Kontingent   3 000 10 000 5 000 

7420 Gave fradragsberettiget  10 000 5 617 10 000 

7440 Landsmøtet  0 0 80 000 

7441 Trafikksikkerhetstiltak  40 000 22 500 10 000 

7500 Forsikringspremie  2 000 2 728 3 000 

7700 Årets medlem  10 000 10 000 10 000 

7770 Bank- og kortgebyr  1 000 1 304 1 000 

7798 Annen kostnad  10 000 8 867 10 000 

 Driftskostnader  1 066 000 869 802 827 000 

 Lønnskostnader  744 000 817 820 1 011 000 

 Tot kostnader  1 810 000 1 687 622 1 838 000 

 Salgs- og driftsinn.  1 760 000 1 853 268 1 570 000 

       

       

8050 Renteinntekt DnB  50 000 35 823 20 000 

       

 Tot inntekter  1 810 000 1 889 091 1 590 000 

       

 Årsresultat inkl finansinnt. 0 201 469 -248 000 
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Balanse 
    2015 2014 

Eiendeler      

Finansielle anleggsmidler    

Investeringer i aksjer og andeler  1 000 1 000 

Sum finansielle anleggsmidler  1 000 1 000 

      

Sum anleggsmidler    1 000 1 000 

      

      

Omløpsmidler     

Fordringer      

      

Kundefordringer    0 0 

Andre fordringer    0 0 

Sum fordringer    0 0 

      

Bankinnskudd, kontanter o.l.   2 809 562 2 611 439 

      

Sum omløpsmidler    2 809 562 2 611 439 

      

Sum eiendeler   2 810 562 2 612 439 

      

      

      

Egenkapital og gjeld     

      

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital    2 655 459 2 453 901 

Sum opptjent egenkapital   2 655 459 2 453 901 

Sum egenkapital    2 655 459 2 453 901 

      

      

Gjeld      

      

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld    0 14 516 

Skyldig offentlige avgifter   119 512 100 599 

Annen kortsiktig gjeld    35 592 43 423 

Sum kortsiktig gjeld     155 104 158 537 
      

Sum gjeld     155 104 158 537 
      

Sum egenkapital og gjeld   2 810 562 2 612 439 
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Revisjonsberetning 
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Innkomne saker og forslag fra styret  
 
Styrets forslag til aktiviteter og virksomhetsplan for 2016. 
Se eget vedlegg. 
 

Budsjett 2016 
9 a. Budsjett for 2016 
Forslag til budsjett for 2016 står i høyre kolonne sammen med regnskapet på side 25. 
 
 

9 b. Regionkontingent for neste år  
Regionstyret foreslår følgende satser til regionkontingent for neste år (det vil si fra 1.1.17.):  
Kontingenten er den samme som den har vært helt siden 2006. Den er heller ikke indeksregulert.  Det 
foreslås en økning på 200 kroner per bedrift. 
Det vil si 2000 kroner for medlemmer som har 0 biler. Deretter 100 kroner per bil inntil 5 biler.   
(Maks. 2500 kroner).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 c. Godtgjørelse til styret og utvalg for arbeidsåret 2016  
Valgkomiteen foreslår følgende satser til godtgjørelse for styret: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gruppe: Pris: 

O-biler 2000 kroner 

1 bil 2100 kroner 

2 biler 2200 kroner 

3 biler 2300 kroner 

4 biler 2400 kroner 

5 biler 2500 kroner 

Mer enn 5 2500 kroner 

Verv Kroner 

A. Regionleder 23.000 kr + 1.700 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

B. Regionnestleder 12.000 kr + 1.700 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

C. Styremedlemmer  1.700 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

D. 
Utvalgsmedlemmer 

 1.700 kr per møte + kjøregodtgjørelse etter statens satser 

Møtegodtgjørelsen gjelder møter på dagtid 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 10  Periode Valgt 
 
Regionleder 

 
Odd Haakenstad, Hadeland 

 
1 år 

 

    

Sak 11 Regionnestleder   

 
Regionnestleder 

 
Stein Hesthagen, Hamarregionen 

 
1 år 

 

    

Sak 12  Regionstyret    

 
Styremedlem 

 
Kenneth Kneppen, Solør 

 
2 år 

 

 
Styremedlem 

 
Johannes Kjørlien, Valdres 

 
2 år 

 

 
Styremedlem 

 
Palmer Høgvoll, Gjøvik og Toten     

 
2 år 

 

 
Styremedlem 

 
Arild Olsbakk, Østerdal 

 
2 år 

 

 
Styremedlem 

 
Odd Haakenstad, Hadeland  

 
Ikke på valg 

 

 
Styremedlem 

 
Stein Hesthagen, Hamarregionen 

 
Ikke på valg 

 

 
Styremedlem 

 
Åge Widme, Nord-Gudbrandsdal           

 
Ikke på valg 

 

 
Styremedlem 

 
Tommy Engen, Odal 

 
Ikke på valg 

 

           Vararepresentanter   

 
Vararepresentant 

Tore Grøtting, Elverum  
                     for Kenneth Kneppen  

 
2 år 

 

 
Vararepresentant 

Ole Martin Sørengen, Valdres  
                         for Johannes Kjørlien 

 
2 år 

 

 
Vararepresentant 

Petter Surnflødt, Gausdal      
                         for Palmer Høgvoll     

 
2 år 

 

 
Vararepresentant 

Erik Aaen, Østerdal  
                           for Arild Olsbakk 

 
2 år 

 

 
Vararepresentant 

Lars Rune Hagen, Odal  
                         for Tommy Engen 

 
Ikke på valg 

 

 
Vararepresentant 

Sindre Kristiansen, Hamarregionen 
                       for Stein Hesthagen 

 
Ikke på valg 

 

 
Vararepresentant 

Kjell Jon Nyløkken, Nord-Gudbrandsdal           
                               for Åge Widme 

 
Ikke på valg 

 

 
Vararepresentant 

Torgeir Grini, Hadeland  
                    for Odd Haakenstad 

 
Ikke på valg 
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  Periode Valgt 

Sak 13 Landsmøtedelegater (13 delegater)   

 Styret  +   
 Svein Erik Aure, Valdres   

 Grethe Dalbu, Gausdal   

 Ivar Eriksen, Solør   

 Lars Rune Hagen, Odal   

 Bjørn Ivar Gunhildgard, Valdres   

 Vara: Torgeir Grini, Hadeland og  
Tore Grøtting, Elverum 

  

Sak 14 Fire revisorer   

 
Leder 

 
Kristian Mælum, Lillehammer 

 
2 år 

 

 
Nestleder 

 
Hans Erik Molstad, Hamarregionen 

 
2 år 

 

 
Medlem 

 
Knut Ruud, Odal 

 
Ikke på valg 

 

 
Medlem 

 
Jon Lunn, Gjøvik og Toten 

 
Ikke på valg 

 

Sak 15 Valgkomité (Styrets forslag legges fram)   

 
Leder 

 
Ole Kr. Fjelltun, Valdres 

 
Ikke på valg 

 

Nestleder  
Arvid Vangen, Østerdal 

 
2 år  

Medlem  
Øystein Barstad, Gjøvik og Toten 

 
2 år 

 

Medlem  
Ivar Eriksen, Solør 

 
1 år 

 

Sak 16 Forbundsstyret/ 
Valg og organisasjonskomité 

  

 
Forbundsstyret 

 
Bjørn Ivar Gunhildgard, Valdres 

 
2016-2020 

 

Vararepresentant 
Forbundstyret 

 
Arild Olsbakk, Østerdal 

 
2016-2020 

 

 
Valg. og org.kom 

 
Odd Haakenstad, Hadeland 

 
2016-2018 

 

Vararepresentant 
Valg. og org.kom 

 
Stein Hesthagen, Hamarregionen 

 
2016-2018 

 

Forbundsleder  2016-2018  

 
 
 
 

Hamar 09.02.16 
                                                        
 
                                                                        
Grethe Dalbu                   Ole Kr. Fjelltun               Thorbjørn Gulli                    Fredrik Brun 
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NLFs samarbeidspartnere: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Øvrige sponsorer: 
  


