
ÅRSBERETNING 2014



Årsrapport 2014
1. Innledning
Aktivitetsnivået i 2014 har vært høyt innen individuell- 
og kollektiv arbeidsrett. 

Økt aktivitetsnivå skyldes i all hovedsak at flere 
medlemsforetak tar kontakt. Endringer og organisa-
sjonstilpasninger har økt hos våre medlemsforetak 
sammenlignet med tidligere år. Det har også vært mer 
behov for bistand innen lederstøtte, konflikthåndtering 
og HMS. I tillegg hadde AAF en krevende arbeidsrettssak 
og streik i hovedtariffoppgjøret mellom AAF og Handel 
og Kontor vedrørende endringer i Landsoverenskomsten.

Kurs, konferanser og seminar har vært gjennomført i 
samme omfang som i 2013. 

6 nye foretak har blitt medlemmer i 2014. 

2. Styret
Styret har i perioden bestått av:

Leder: 
Trude Tinnlund, Landsorganisasjonen i Norge   

Nestleder: Steinar Krogstad, Fellesforbundet  

Styremedlemmer: 
Ole Geir Instefjord, Norsk Folkehjelp
Kirsti Mandal, Norsk Arbeidsmandsforbund
Elin Veimo, Fagforbundet

Varamedlemmer: 

Trine Stabelfelt, Norsk Tjenestemannslag
Annett Klem, Musikernes fellesorganisasjon
Solfrid Horne-Moe, IndustriEnergi
Odd Erik Stende, Arbeiderpartiet

I tillegg møter direktør med tale- og forslagsrett.

I løpet av 2014 ble det avholdt 6 styremøter. 

Styret har i perioden behandlet 32 saker.

3. Utvalg/representasjon  
Forhandlingsutvalg Landsoverenskomsten 
AAF-HK – Hovedoppgjøret 2014

Ann Mari Wold, Fagforbundet

Elling Sørum, Landsorganisasjonen i Norge

Ole Geir Instefjord, Norsk Folkehjelp

Kirsti Mandal, Norsk Arbeidsmandsforbund

Toril Hagen, Fellesforbundet

Monica Amat Finstad, Oslo Kongressenter Folkets Hus

Sissel Bugge, SVs Stortingsgruppe

Anders Frydenlund, 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening 

Kathrine Lekven Christensen, 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening 
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Styret: f.v. Elin Veimo, Ole Geir Instefjord, 
Kirsti Mandal, Trude Tinnlund og Steinar Krogstad.



Forhandlingsutvalg overenskomst AAF-SL for 
undervisningspersonell ved Arbeiderbevegelsens 
Folkehøgskole Ringsaker AS – 
Hovedoppgjøret 2014
Ola Bergum, Arbeiderbevegelsens 
Folkehøgskole Ringsaker

Kathrine Lekven Christensen, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Anders Frydenlund, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Forhandlingsutvalg overenskomst AAF-HK for 
ansatte i AUF – Hovedoppgjøret 2014
Eskil Pedersen, Arbeidernes Ungdomsfylking

Åsmund Aukrust, Arbeidernes Ungdomsfylking

Mari Aaby West, Arbeidernes Ungdomsfylking

Marianne Wilhelmsen, Arbeidernes Ungdomsfylking

Anders Frydenlund, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Kathrine Lekven Christensen, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Forhandlingsutvalg overenskomst AAF-HK for 
ansatte i Oslo APs bystyregruppe 2014 

Rina Mariann Hansen, Oslo APs bystyregruppe

Anders Frydenlund, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Kathrine Lekven Christensen, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Forhandlingsutvalg avtale/overenskomst om 
opphavsrettigheter AAF-Norsk Journalistlag for 
redaksjonelt ansatte i de virksomheter som utgir 
og/eller produserer fagbladene 2014
Tore Ryssdalsnes, LO-Media

Mona Askerød, Musikk og Kultur

Kirsti Knudsen, Fagforbundet

Anders Frydenlund, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

Kathrine Christensen, Arbeiderbevegelsens 
Arbeidsgiverforening

AAFs representanter i statistikkutvalget 
AAF – HK
Ann Mari Wold, Fagforbundet

Elling Sørum, Landsorganisasjonen i Norge

Ole Geir Instefjord, Norsk Folkehjelp

AAFs representanter i realkompetanseutvalget 
AAF - HK
Ole Geir Instefjord, Norsk Folkehjelp

Toril Hagen, Fellesforbundet

4. Administrasjon
Administrasjonen har fire ansatte: Direktør, juridisk 
rådgiver, 1 administrasjonskonsulent (100 % stilling) og 
1 administrasjonskonsulent (40 % stilling). 

AAF er medlem av A-MED, HR Norge, Norsk Arbeids-
livsforum, Senter for Seniorpolitikk (SSP), Stiftelsen 
Mangfold i Arbeidslivet (MiA) og Norsk Arbeidsrettslig 
Forening (NARF). 
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På bilde: f.v.: Juridisk rådgiver: Kathrine Lekven Christensen 
Administrasjonskonsulent: Nuriman Alim 
Administrasjonskonsulent: Berit Aaker
Direktør: Anders Frydenlund



 5. Økonomi
Årsresultatet for 2014 fratrukket OU-midler viser et 
overskudd på kr. 418 698,- mot et budsjettert over-
skudd på kr. 110 000,-. Kontingentinntektene var på 
kr. 4 452 271,- mot budsjettert kr. 4 200 000,-. 
Årsresultatet medregnet OU-midler viser et overskudd 
på kr. 634 631,-. 

Sammenlignet med budsjett for 2014 så ligger 
overskuddet høyere enn forventet. Dette skyldes bl.a. 
høyere kontingentinntekter og økte inntekter knyttet 
til administrering av kompetansefondet. I tillegg har 
investering i nytt medlems- og saksbehandlingssystem 
blitt utsatt til neste år.  

 
OU-fondet
Årsresultatet for OU-fondet i 2014 viser et overskudd 
på kr. 215 933,-. OU-fondet har ved årsskiftet en saldo 
på kr. 2 849 841,-. De tilførte midlene er benyttet til 
høgskolestudiet LeA og kurs/seminar for medlems-
foretak i AAF.

6. Medlemssituasjonen
Per 31. desember 2014 hadde AAF 120 medlems-
foretak. Sammenliknet med 2013 har medlemstallet 
økt med 6 nye foretak. Samtidig har enkelte medlems-
foretak slått seg sammen til ett medlemsforetak slik at 
økningen i antall medlemsforetak er på 3.

Innmeldinger i 2014:
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund, 
Fellesforbundets avd. 603 – Oslo Bygningsarbeider-
forening, Fellesforbundets avd. 765 – Bygningsar-
beidernes Målekontor i Trondheim, Fagforbundet avd. 
088 Kongsberg, Fellesforbundets avd. 28 – Stjørdal 
og Omegn Fagforening og Fellesforbundet avd. 647 – 
Glåmdal Fagforening.

7. Tariff 
Landsoverenskomsten AAF-HK – 
Hovedoppgjøret 2014    

Forberedelser til forhandlinger 
Prosessen foran fjorårets hovedtariffoppgjør startet i 
begynnelsen av mars med innhenting av lønnsopplys-
ninger fra medlemsforetakene i AAF. Alle innhentede 
tall ble bearbeidet og presentert for statistikkutvalget. 
I statistikkutvalget sitter representanter fra arbeids-
giversiden (AAF) og fra arbeidstakersiden (HK). Under-
skrevet rapport fra statistikkutvalget ble oversendt 
forhandlingspartene 21. august.

I slutten av august ble det arrangert en tariffkonferanse for 
alle medlemsforetak i AAF. Hovedtemaene på konferansen 
var en gjennomgang av enkelte utfordringer i Landso-
verenskomsten, presentasjon av rapporten fra statis-
tikkutvalget og en gjennomgang av tallgrunnlaget.

Forhandlinger 23. - 24. september
I starten av forhandlingene ble det allerede på et tidlig 
tidspunkt klart at HK ikke var tilfreds med det som 
forelå i rapporten fra det partssammensatte statistikk-
utvalget. I tillegg ville HK endre på mandatet til statis-
tikkutvalget.  

I perioden før mekling var det kontakt mellom partene 
og det ble gjort mange forsøk på å finne en løsning før 
mekling.

Mekling 11. - 14. november
Underveis i selve meklingen ble det stadig tydeligere 
for AAF at uenigheten dreide seg om omfangsbestem-
melsen i Landsoverenskomsten. Det ble gjort mange 
forsøk under meklingen fra AAF sin side på å komme 
HK i møte med endringer i tekst til protokolltilførsel om 
statistikkutvalget osv. 

Partene klarte ikke å komme til enighet ved mekling og 
streik var et faktum fra fredag 14. november.

Streik 14. - 25. november
I det første streikeuttaket fra 14. november var det 
150 HK-medlemmer i 4 medlemsforetak som ble berørt. 

I det andre streikeuttaket fra 19. november var det 175 
HK-medlemmer i 5 medlemsforetak som ble berørt.

Tredje varsel om streikeuttak med virkning fra 26. 
november, ble aldri gjennomført siden partene ble enige 
gjennom forhandlinger 25. november.

Forhandlingsløsning 25. november
Det ble natt til 25. november enighet mellom AAF og 
HK i Norge om revidering av Landsoverenskomsten 
for perioden 2014 - 2016. Styret i AAF behandlet og 
godkjente det anbefalte forslaget 11. desember og HK 
godkjente reslutatet gjennom uravstemning blant sine 
medlemmer 16. desember 2014.

Når det gjelder den økonomiske delen av oppgjøret ble 
det enighet om følgende lønnstillegg 
med virkning fra og med 1. juni:

•  Fra og med lønnstrinn 28 til og med lønnstrinn 45     
    økes med kr. 12 000 pr. år.

•  Fra og med lønnstrinn 46 og oppover økes med 2,9 %

Følgende ny presisering ble inntatt under protokolltil-
førsel 2 statistikkutvalget:
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Partene er enige om at tariffarbeidet skal bygge på 
åpenhet og kunnskap om lønn og lønnsutvikling i AAFs 
medlemsforetak innenfor rammen av personvernopp-
lysningslovens regler.

Statistikkutvalget skal ha likt antall medlemmer fra 
begge parter.

Mandat for statistikkutvalget:

Utvalget skal innhente og bearbeide lønnsopplysninger 
for alle ansatte i AAFs foretak for å få frem best mulig 
statistikk over lønnsutviklingen.

Malen som legges til grunn skal ligge fast og skal 
inneholde nok data til å gi et fullstendig grunnlag for 
vurdering av den totale lønnsutviklingen. Utvalget kan 
innhente bistand i dette arbeidet.

Det utarbeides et særskilt tillegg i lønnsstatistikken for 
grupper og stillingskategorier som praktiserer alterna-
tive lønnssystemer eller tillegg til lønnssystemer, eller 
har administrativ lønnsfastsetting.

Utvalget skal vurdere muligheten for å gi Statistisk 
Sentralbyrå oppdraget med å utarbeide hele eller deler 
av lønnsstatistikken for AAFs medlemsforetak.

Utvalget skal avlegge rapport innen 1. august, som 
legges frem for AAFs styre og HKs Arbeidsutvalg.

Til protokollen ble det inntatt følgende felles tekst:

Det vises til Landsoverenskomstens garantiordning § 
2 hvor det fremgår at tariffområdet ikke skal komme 
dårligere ut enn resultatet av forhandlingene mellom 
LO Stat og staten.

Det endelige resultatet av årets forhandlinger i staten er 
ikke klart. På denne bakgrunn vil partene i forkant av opp-
gjøret i 2015 gå gjennom tallmateriale som presenteres i 
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. 
Gjennomgangen foretas av Statistikkutvalget AAF-HK 
når rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 
2015» fra TBU foreligger.

Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet og 
eventuelle avvik skal reflekteres i de tillegg som gis i 
mellomoppgjøret i 2015.

Justering av 15/25-årstillegget
Dette er et særskilt tillegg som gis til arbeidstakere 
som før 1. januar 2001 hadde 15/25-års sammenheng-
ende tjenestetid. 

For 2014 ble tillegget justert med den prosentuelle 
endringen i grunnbeløpet i folketrygden på 3,67 % med 
virkning f.o.m. 1. mai 2014. 

Overenskomst for ansatte i Arbeidernes 
Ungdomsfylking – Hovedtariffrevisjon 2014

Etter forhandlinger og mekling i september ble AAF 
og HK i Norge enige om ny overenskomst for ansatte i 
Arbeidernes Ungdomsfylking for perioden 2014-2016. 

Overenskomst for undervisningspersonale ved 
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker 
AS – Hovedoppgjør 2014

AAF og Skolenes landsforbund var enige om å utsette 
disse forhandlingene til første kvartal 2015. 

Overenskomst for ansatte i Oslo APs bystyre-
gruppe – Hovedoppgjør 2014

Det ble ikke gjennomført forhandlinger i 2014.

Avtale om opphavsrett for Norsk Journalistlags 
(NJ) redaksjonelle medlemmer som er ansatte i 
de virksomheter som utgir og/eller produserer 
fagbladene 2014

Dette er en avtale som ble inngått i 2000 og revidert 
siste gang i 2002. Avtalen regulerer bl.a. vederlag for 
opphavsrett for redaksjonelle medlemmer i NJ og som 
er ansatte i virksomheter som utgir og/eller produserer 
fagbladene. 

AAF og Norsk Journalistlag er enige om å reforhandle 
avtalen innen første kvartal 2015.

Annet
AAF er som tidligere formell part for enkeltbedrifter/
medlemsforetak i overenskomster/ tilslutningsavtaler 
som har motpart Fellesforbundet/Hotell- og Restau-
rantarbeiderforbundet (HRAF), Forbund For Ledelse og 
Teknikk (FLT), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og 
Fagforbundet.

Det har også kommet flere tariffrettslige saker inn til 
behandling vedrørende hvordan bl.a. LOK skal forstås, 
og da i forhold til eksempelvis lønnsinnplassering, grup-
pelivsforsikring, reisetid, bedriftsdemokrati, tvistebe-
handling m.m. 

AAF ble stevnet for arbeidsretten av Handel og Kontor 
i Norge vedr. spørsmål om overnattingstillegg omfattes 
av likebehandlingsregelen i Landsoverenskomsten § 
7.4.

Bakgrunn for stevningen gjaldt spørsmål om overnat-
tingstillegg etter avtale om lønns- og arbeidsvilkår for 
tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) omfattes 
av likebehandlingsregelen i Landsoverenskomsten mel-
lom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeids-
giverforening.
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Arbeidsrettens slutning var at § 7.4 i Landsoverens-
komsten er slik å forstå at godtgjørelse som gis som 
følge av manglende rett til overtidsbetaling, ikke er å 
anse som godtgjørelse for andre forhold enn arbeids-
tid. Landsoverenskomsten § 7.4 gir ikke ansatte i NTL 
rett til  overnattingstillegget etter avtale om lønns- og 
arbeidsvilkår for tillitsvalgte sekretærer i NTL.

Arbeidsretten avsa enstemmig dom i AAFs favør.

8. Individuell medlemsrådgivning
AAF har i 2014 opplevd en økning i antall forespørsler 
om juridisk bistand fra medlemsforetak sammenlignet 
med 2013. 

AAF har hovedsakelig bistått ved arbeidsrelaterte pro-
blemstillinger av individuellrettslig art, deriblant vurde-
ring av ansettelseskontrakter, grunnlag for midlertidig 
ansettelser og krav om fast ansettelse, fortrinnsrett, 
vurderinger av «særlig uavhengig stilling», fleksible 
arbeidstidsordninger, overtid, forskjellige permisjoner, 
diskriminering, likestilling, rusproblematikk, flere tviste-
saker vedr. lønnskrav, tilrettelegging ved sykefravær, 
midlertidig ansettelser, ferie, ansattes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelse m.m. 

En gjenganger har vært problemstillinger vedrørende 
opphør av arbeidsforhold grunnet forhold på arbeidsta-
kers side, også enkelte saker der den ansatte var i prø-
vetid. Flere foretak har tatt kontakt for å få vurdering 
av ansettelsesforhold hvor flere av sakene kvalifiserte 
til revurdering av ansettelsesforholdet. 

AAF har deltatt på flere av disse møtene som rådgiver, 
og også som rådgiver ved forhandlingsmøter etter at 
oppsigelse var gitt. Ingen suspensjoner eller avskjeder 
er gitt med bistand fra AAF i 2014, selv om enkelte 
av sakene også kvalifiserte til avskjed. AAF opplever 
at medlemsforetakene strekker seg langt for at deres 
ansatte også i slike saker får en verdig avslutning av 
arbeidsforholdet.

Det har vært flere oppsigelsessaker pga forhold på 
arbeidsgivers side - omorganiseringer og nedbemannin-
ger. Også her har AAF bistått ved vurdering av proses-
sen; vurdering av saklighet, utvelgelseskriterier og 
utvelgelseskrets, nedbemannings- og tidsplan, oppset-
ting av sluttavtaler, oppsigelser osv. Også problemstil-
linger vedrørende permitteringer har vært vurdert. Flere 
av disse sakene har endt i endringsoppsigelse.

Bistanden er hovedsakelig gitt per møtevirksomhet, 
epost og telefon. To saker per i dag venter på å bli 
avgjort i retten.
  

9. Ledelse og organisasjon for 
arbeiderbevegelsen (LeA)  
AAF tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og 
Akershus studietilbudet «Ledelse og organisasjon 
for arbeiderbevegelsen» (LeA). LeA som ble lansert 
for første gang i 2002, er et ledelsesprogram som er 
spesialtilpasset ledere og personalansvarlige i arbeider-
bevegelsen. Studiet er lagt opp som en kombinasjon av 
heldagssamlinger med forelesninger og gruppearbeid, 
utviklingsarbeid i egen organisasjon, nettverkstøttet 
undervisning og en frivillig eksamen. Studiet går over to 
år og er lagt opp som enkeltemner i denne rekkefølgen:

• Organisasjon og ledelse
• Personalledelse
• Arbeidsrett
• Organisasjonsendring, prosjekt og prosjektledelse

Hvert studieemne gir 15 studiepoeng. Ved gjennom-
føring av alle emnene (60 studiepoeng) tilsvarer dette 
en heltids ettårsenhet innenfor organisasjons- og 
ledelsesfag. LeA kan inngå i en bachelorgrad i høgsko-
lesystemet.

I 2014 har til sammen 29 deltakere (derav 15 kvinner) 
deltatt på Organisasjonsendring, prosjekt og prosjekt-
ledelse og 16 (derav 9 kvinner) deltatt på Organisasjon 
og ledelse. 
 

10. Kurs, seminar og møter

Frokostmøte 26. februar
Det som fremmer et godt arbeidsmiljø er når partene 
viser engasjement, har god kommunikasjon med 
hverandre og gode holdninger. Forutsigbarhet og god 
kommunikasjon i arbeidsforholdet var stikkord som ble 
fremhevet som sentrale for et godt og sunt arbeidsmil-
jø. Mangelfull styring ved en for liberal ledelse kan virke 
ødeleggende for arbeidsmiljøet sa advokat Nils Storeng 
fra advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund. 

Et dårlig arbeidsmiljø kjennetegnes ofte ved at enkelte an-
satte unnlater å medvirke og / eller tar seg til rette på ulike 
måter. Man snakker om - og ikke til – hverandre, sa Storeng.
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Ansattes ansvar er imidlertid i mindre grad konkreti-
sert, og Storeng mente at tilsynsmyndighetene, 
arbeidsgiver - og arbeidstakerorganisasjonene, og 
andre aktører innen arbeidslivet her har en jobb å gjøre. 
 
Fagdag 26. mars
Advokat Skarning tok for seg en praktisk gjennomgang 
av lovens krav til oppfølging av sykemeldte og kort om 
de krav som utledes av avtalen om det inkluderende 
arbeidslivet (IA- avtalen). 

God kommunikasjon med ar-
beidstaker er viktig også etter 
at sykdom inntreffer. Det er 
ønskelig fra lovgivers side at 
det skal være tett oppfølging 
med sykemeldte arbeids-
takere - det er med andre 
ord lov å ringe en sykemeldt 
ansatt og forhøre seg om 
restarbeidsevnen og hvordan 
man kan tilrettelegge for at 
vedkommende skal komme 
tilbake i arbeid.

Kapittel 13 i arbeidsmiljø-
loven omhandler vern mot 
diskriminering, og aldersdis-
kriminering av arbeidssøkere 
og arbeidstakere er ett av de 
forhold loven forbyr. Jurist Pål 
Christian Gustavsen fra Like-
stillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO) innledet med 
å understreke at denne form 
for diskriminering florerer i 
dagens samfunn – og viste til 

et raskt søk i dagens FINN.no jobbannonser. 

Jurist Emma C. Hermanrud, også fra LDO, tok for seg 
generelt om diskriminerings-lovgivningen før hun gikk 
nærmere inn på hva diskriminering er. Hovedregelen er 
at direkte og indirekte aldersdiskriminering er forbudt. 
All forskjellsbehandling (aldersdiskriminering) er likevel 
ikke ulovlig. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at 
en forskjellsbehandling er lovlig; forskjellsbehandlingen 
må ivareta et saklig formål, den må være nødvendig for 
å oppnå det saklige formålet og ikke være uforholds-
messig inngripende overfor den som forskjellsbehand-
les, ifølge Emma C. Hermanrud. 

Personalforum 9. oktober
Bedrifts- og pensjonsrådgiver Alexandra Plathe innle-
det med å understreke viktigheten av at pensjon er mye 
mer enn alderspensjon. Hva om en ulykke eller noe an-
net uventet skulle inntreffe i morgen? Uførepensjon og 
etterlattepensjon er også en del av pensjonsbegrepet!

Plahte snakket også om noen av de hovedutfordringer 
som gjelder for mange arbeidsgivere. Hvor langt skal 
arbeidsgiver gå i å være «pensjonsrådgiver»? Hvordan 
får man tidsnok innblikk i og oversikt over ansattes valg 
som påvirker oss økonomisk og bemanningsmessig? 
Hvordan påvirker nye regler vår seniorpolicy? Hva med 
virkemidler ved omstilling til nytt regelverk? 

Ny folketrygd og fleksibel alderspensjon medfører nye 
valgmuligheter og en helt ny tankegang: Pensjon er 
ikke lenger et spørsmål om når vi ønsker å gå av med 
pensjon, men når vi ønsker å ta ut vår pensjon - nå kan 
man ta ut alderspensjon helt uavhengig av fratreden 
fra arbeidslivet.

Lederforum 5. november
Alle ledere har et ansvar for å si ifra til ansatte dersom 
det er forhold man ikke er fornøyd med i arbeidsforhol-
det. I følge bedriftsrådgiver Per Torvild Aakvaag må den 
vanskelige samtalen gjennomføres så raskt som mulig. 

Det er flere ledere som forsøker å unngå denne sam-
talen, og dermed utsetter den flere ganger eller til og 
med ender opp med å ikke gjennomføre den i det hele 
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tatt. Noen venter også med å ta opp temaet til med-
arbeidersamtalen istedenfor. Medarbeidersamtalen er 
ment å skulle fungere som et planleggingsverktøy for 
personalutvikling. Den vanskelige samtalen gjennomfø-
rer du derimot når du som leder føler behov for å ta opp 
noe man ikke er fornøyd med, så raskt det lar seg gjøre. 

11. Kompetansefondet AAF-HK 
for etter- og videreutdanning 

Kompetansefondet HK-AAF som trådte i kraft fra 1. 
januar 1995, har som oppgave å støtte opplæringstil-
tak og kompetanseutvikling for ansatte som ønsker å 
satse på etter- og videreutdanning innenfor området 
HK/ AAF.
         
AAF har det daglige ansvaret for fondet og fungerer 
som sekretariat, mens HK har hatt ansvaret for å føre 
og avslutte regnskapet. Fondet administreres av et 
styre bestående av 4 medlemmer, 2 fra hver av par-
tene, som tildeler stipend ut fra de til enhver tid gitte 
retningslinjer. Følgende har sittet i Fondsstyret i 2014:

Fra arbeidsgiversiden:
Karin Solum, Handel og Kontor i Norge

Roald Kvamme, Arbeiderpartiet (til april 2014)

Karianne Hansen Heien, Fagforbundet (fra april 2014)

Eskild Jørgensen, LO i Norge (vara for Karianne Hansen Heien)

Fra arbeidsgiversiden:
Toril Hagen, Fellesforbundet 

Monica Amat Finstad, Oslo Kongressenter Folkets Hus

Karin Solum har vært styreleder for Kompetansefondet 
i 2014.

Det ble i 2013 avholdt 6 styremøter og behandlet 37 
saker. 

Ved å være omfattet av Landsoverenskomsten mellom 
HK og AAF (LOK), har HK-organiserte rettigheter i Kom-
petansefondet HK-AAF som gir store muligheter for å 
bygge videre på sin kompetanse og som kan kvalifisere 
dem til nye oppgaver. Fondet er også svært fordelaktig 
for arbeidsgivere ved at de får redusert sine kostnader 
til kompetanseutvikling. 

Fondet som gir opptil 50 000 kroner per undervis-
ningsår (kr 70 000 fra år 2015) blir benyttet av 11,7 % 
av dem som kan søke. På grunn av alle mulighetene som 
Kompetansefondet gir, mener styret likevel at det burde 
være flere som søker om stipend. Styret har på grunnlag 
av dette diskutert hva som skal til for at flere benytter 
seg av fondet, hvem som benytter seg av dette, og hva 
som er de viktigste hindringene for å ta etter- og vide-
reutdanning. For å få mer kunnskap om dette, vedtok 
styret å arrangere en konferanse om etter- og videreut-

danning med tema «Kompetansefondet HK-AAF – alles 
muligheter eller bare for de få?». Konferansen ble gjen-
nomført 6. februar for ansatte og arbeidsgivere som var 
omfattet LOK HK/AAF. Opplegg og program ble utar-
beidet i samarbeid med Fafo og Studieforbundet AOF 
Norge. På oppdrag av Kompetansefondet, gjennomførte 
Fafo i forkant av konferansen en web-basert undersø-
kelse blant HK-organiserte og arbeidsgivere som var 
omfattet LOK HK/AAF. Undersøkelsen ble gjennomført i 
årsskiftet 2013/2014, og resultatene ble presentert på 
konferansen 6. februar. 

Som en følge av undersøkelsen og innspill fra konfe-
ransen, har styret iverksatt flere konkrete tiltak. Blant 
annet ble det foreslått endringer i fondets retningslin-
jer som i all hovedsak går ut på å gi stipend til flere ut-
danninger av gangen, dekke reise- og oppholdsutgifter 
til utdanning i Norge som varer et semester eller mer, 
samt at maksstipend per undervisningsår ble økt til
kr 70 000. Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2015.

Som en følge av økt fokus på Kompetansefondet, 
mottok styret 149 søknader som er en økning på 40 % 
sammenlignet med tidligere år. Av søkerne som fikk inn-
vilget stipend, var 105 kvinner og 44 menn (i 2013 var 
antall kvinner 66 og antall menn 21). Totalt var det 900 
kvinner og 374 menn som var omfattet Landsoverens-
komsten HK og AAF i 2014 (i 2013 var tallene hen-
holdsvis 815 kvinner og 364 menn). Dette gir denne 
prosentvise fordelingen mellom antall søkere kvinner og 
menn: 11,7 % kvinner og 11,8 % menn mottok stipend 
fra fondet i 2014 (i 2013 var fordelingen henholdsvis 
8,1 % og 5,8 %). 

Til sammen ble det utbetalt 2 187 516 i stipend som 
gir et snitt på kr 14 681 per søker.

Retningslinjene er tatt inn i Landsoverenskomsten HK/
AAF 2014-2016 som bilag 1 – Vilkår for kompetanse-
fondet.
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Medlemmer AAF 31. desember 2014
 
Foretak     
AKAN 

 Akershus Arbeiderparti 

 Akershus Sosialistisk Venstreparti 

 A-Med

 AOF Agder 

 AOF Haugaland 

 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane 

 AOF Nord 

 AOF Opplæringskontor 

 AOF Norge 

 AOF Telemark 

 AOF Østfold 

 Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 

 Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS 

 Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund 

 Arbeidernes Ungdomsfylking 

 Arbeiderpartiet i Bergen 

 Arbeiderpartiets Stortingsgruppe  

 Aust-Agder Arbeiderparti 

 Det Norske Arbeiderparti 

 EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag 

 EL & IT Forbundet distrikt Troms og Svalbard 

 El og IT Forbundet 

 Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus 

 Fagertun Norsk Folkehjelps hybelhus 

 Fagforbundet 

 Fagforbundet avd 088 Kongsberg 

 Fagforbundet Region Tønsberg 

 Fagforbundet Sandefjord 

 Fellesforbundet 

 Fellesforbundet avd 005 

 Fellesforbundet avd 009 Østre Agder 

 Fellesforbundet avd 019 Sogn og Fjordane 

 Fellesforbundet avd 043 Øvre Buskerud Fagforening 

 Fellesforbundet avd 054 Gjøvik Jern og Metall 

 Fellesforbundet avd 065 

 Fellesforbundet avd 1 Oslo - Akershus 

 Fellesforbundet avd 10 

Fellesforbundet avd 103 Ringsaker 

 Fellesforbundet avd 108 

 Fellesforbundet avd 12  

 Fellesforbundet avd 266 Hordaland HRAF 

 Fellesforbundet avd 28 Stjørdal og Omegn 

 Fellesforbundet avd 39 Industri og Service 

 Fellesforbundet avd 53 Nordre Nordland & Sør-Troms 

 Fellesforbundet avd 576 

 Fellesforbundet avd 603 Oslo Bygningsarbeiderfor. 

 Fellesforbundet avd 605 Rørleggernes Fagforening 

 Fellesforbundet avd 647 Glåmdal Fagforening 

 Fellesforbundet avd 670 

 Fellesforbundet avd 765 Bygningsarb. Målekontor 

 Fellesforbundet avd 850 Oslo Grafiske Fagforening 

 Fellesforbundet avd 856 Vestnorsk Grafiske Fagfor. 

 Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 074 

 Fellesorganisasjonen 

 FLT avd 4 Oslo/Akershus 

 Folkets Hus Landsforbund 

 Forbundet for Ledelse og Teknikk 

 Foreningen Manifest Analyse  

 Framfylkingen 

 Framfylkingen i Oslo 

 Frivilligsentralen i Grue 

 Handel og Kontor i Norge 

 Hedmark Arbeiderparti 

 Hedmark Handel og Kontor 

 Hordaland Arbeiderparti 

 Industri Energi 

 Landsorganisasjonen i Norge 

 LO i Bergen og Omland 

 LO i Oslo 

 LO Kommune 

 LO Stat

Musikernes fellesorganisasjon 

 Musikk-Kultur AS 

 Møre og Romsdal Arbeiderparti 

 Målekontoret i Agder 

 NISO Servicesenter AS 

 Nord-Trøndelag Arbeiderparti 

 Norges Offisersforbund 

 Norsk Arbeidsmandsforbund 

 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 

 Norsk Folkehjelp 

 Norsk Jernbaneforbund 

 Norsk Kabinforening 

 Norsk Lokomotivmannsforbund 

 Norsk Manuellterapeutforening 

 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

 Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 

 Norsk Sjømannsforbund 

 Norsk Tjenestemannslag 

 Norsk Tjenestemannslag Universitetet i Bergen 

 Norsk Transportarbeiderforbund 

 Norske Idrettsutøvers Sentralorganisasjon 

 Oppland Arbeiderparti  

 Oslo Arbeiderparti 

 Oslo Arbeiderpartis Bystyregruppe 

 Oslo Kongressenter Folkets Hus AS 

 Oslo Sosialistisk Venstreparti 

 Oslo/Akershus Handel og Kontor 

 Personellservice Trøndelag 

 Res Publica 

 Rogaland Arbeiderparti 

 Rogaland Elektromontørforening 

 Skolenes Landsforbund 

 Sogn og Fjordane Arbeiderparti 

 Sosialistisk Ungdom 

 Sosialistisk Venstreparti 

 Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe 

 Statstilsattes Hus 

 Stavanger Arbeiderparti 

 Stavanger Sosialistisk Venstreparti  

 Stiftelsen LO Media 

 Studieforbundet AOF Norge 

 Sørmarka AS 

 Telemark Arbeiderparti 

 Troms Arbeiderparti 

 Troms Sosialistisk Venstreparti 

 Vest-Agder Arbeiderparti 

 Vestfold Arbeiderparti 

 Youngstorget Eiendom AS 

 Østfold Arbeiderparti 
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