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Dine notater:

 Fredag 5. november 2021
13:45 Lunsjbuff et ved ankomst.
15:00 NT-OU (foredrag)
16:00 Landsmøtet åpner
17:00 Pause med bevertning
17:15  Landmøteforhandlingene fortsetter
18:30 Avslutning dag 1
19:30 Middag

 Lørdag 6. november 2021
07:30 Frokost
09:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter
11:00  Pause med bevertning
11:20  Landsmøteforhandlingene fortsetter
13:00 Lunsj
14:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter
18:00 Avslutning dag 2
19:00 Fotografering av delegater og gjester
19:30 Aperitiff 
20:00 Festmiddag
23:00 Kaff e og Avec

 Søndag 7. november 2021
08:00 Frokost
09:00 Landsmøteforhandlingene fortsetter ved behov
 10:30  Bussavgang

 Meed foorrbehhooldd omm endddrinnggerrr

PPROOOGGRRAMM

 DEL 0 - INNLEDNING
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Velkommen til et historisk landsmøte i Norsk Tollerforbund.

Sist gang forbundet besluttet en så stor endring for over 30 år siden da man ble 
enige om å slå sammen Norsk Tjenestemanns Forbund med Norsk Tollerforening 
fra og med 1. januar 1980.

Denne gangen slår vi oss ikke sammen, men vi står sammen! Vi endrer den 
sentrale og den lokale organisasjonen. Først og fremst for å tilpasse Norsk 
Tollerforbund til den måten Tolletaten har valgt å organisere seg på, slik at vi 
fortsatt kan utøve den beste medbestemmelsen i alle ledd i etaten. Deretter 
har vi hatt en ambisjon om å modernisere og eff ektivisere forbundet - slik at vi 
har de beste forutsetninger for å gi medlemmene det beste forbundet å være 
medlem i. Vi har gjort dristige, men viktige og begrunnede valg.

I løpet av prosessen har vi samtidig snudd hver eneste stein for å vurdere alle 
forhold omkring fagforeningsdriften. Hva er bra og skal beholdes, hva skal vi 
gjøre mer av, hva skal vi gjøre bedre - og hva skal vi slutte med? Jakten etter 
svarene har vært styrt av verdiene

Nærhet

Likhet

Demokratisk og eff ektiv

Tydelige rolle- og ansvarsfordeling

Har vi nådd målet nå? Første test blir om landsmøtet blir enige om vedtekter og 
forslag som er lagt frem. Sentralstyret er sikre på at NT er på trygg grunn etter 
å ha jobbet med åpne og inkluderende prosesser hele veien siden arbeidet med 
NT-OU ble påbegynt etter landsstyremøte 01-2019.

Neste test blir om organisasjonen fungerer slik den er tenkt. Gjennom kommende 
landsmøteperiode vil vi evaluere og vurdere hvordan forbundet fungerer, og 
komme med eventuelle forslag til korrigerende tiltak underveis, og om nødvendig 
justere vedtektene ved neste landsmøte.

Det er naturlig å stoppe litt opp ved en slik formel anledning. Vi klapper oss litt 
på ryggen, er stolte av hva vi har fått til, hva vi har planlagt og hvilke vyer vi har 
for fremtiden. Rettmessig skryt og kanskje litt kritikk etter en veldig intensiv 
periode med arbeid. Men det er, klisjeaktig nok, nå selve jobben begynner. Ut 
i fra de vedtektene og vedtakene vi nå skal vedta her på landsmøtet skal det i 
de kommende uker og måneder - kanskje også år - produseres en rekke viktige 
styrende plandokumenter og deretter skal planer bli til resultater.

Og Norsk Tollerforbund vil fortsatt være et naturlig valg for ALLE ansatte i 
Tolletaten å organisere seg i. Godt landsmøte!

Sentralstyret
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ÅÅPPNIINNNGG AAVV LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL I - ÅPNING AV LANDSMØTET

Åpningen skjer på Vestlia Resort, Geilo

fredag den 5. november klokken 16:00

Åpningstale ved forbundsleder Karin Tanderø Schaug

Hilsningstaler fra gjester på landsmøtet

Dine notater:
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NNNAAVNNEEOOPPPPRROPP

 DEL II - LANDSMØTETS KONSTITUERING

Nestleder gjennomfører navneopprop etter liste (vedlagt) over 
delegater og andre tillitsvalgte med møteplikt på landsmøtet 
(jfr vedtektene § 6-3 (8).
.

Etter oppropet ber nestleder landsmøtet om å la landsmøtets 
gjester ha adgang til landsmøteforhandlingene (jfr vedtektene 
§ 6-3 (9).

• Det skal gjennomføres nytt navneopprop når landsmøtet samles for første 
gang hver dag.

• Etter landsmøtets konstituering avgjør dirigentene om og når det skal 
gjennomføres ytterligere navneopprop.

• Med gjester menes inviterte gjester, ikke ledsagere.
• Gjester har ingen stemme-, tale- eller forslagsrett. Dog kan dirigentene 

innvilge taletid.
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VVAALLGGG AAAVV MØTTEAADDDMMMIINNISSTRRRAASSJJONN

 DEL II - LANDSMØTETS KONSTITUERING

a, Dirigenter (2)         

            

b, møtesekretærer (2)        

            

c, fullmaktskomite (3)        

     

            

d,  tellekomite (3)         

            

            

e,  regnskaps- og         
 budsjettkomite (3)
            

            

f,  redaksjons- og          
 pressekomite (2)
            

Umiddelbart etter valg av møteadministrasjon overtar 
dirigentene møteledelsen og fortsetter konstitueringen av 
landsmøtet.

Møtesekretærene fører protokollen fra landsmøtet

Medlemmene i fullmaktskomiteen gjennomgår alle fullmakter sendt inn fra 
lokalforeningene og sammenligner med navneoppropet. Godkjenning, eller 
eventuelt merkander til fullmaktene, leveres skriftlig til møtesekretærene.

Tellekomiteen skal ved avstemming telle stemmer for og i mot og meddele 
dette til møtesekretærene.

Medlemmene i regnskaps- og budsjettkomiteen trer sammen etter 
dirigentenes og/eller forbundsleders ønske om å utrede svar til regnskaper, 
endre budsjettforlsag, eller økonomiske analyser og kalkyler.

Medlemmene i redaksjons- og pressekomiteen trer sammen etter 
dirigentenes og/eller forbundsleders ønske.
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GGOOODDKKJJEEENNNNNNINGG OGG GGOODDTGGJØØØRREELLSEE

 DEL II - LANDSMØTETS KONSTITUERING

a, GGodkkkjennniinggg avv mmøøtteinnnnkaalllinng
Møteinnkallingen er sendt ut i henhold til vedtektenes §6-3 (3) den 10. februar 
2021.

b, GGodkkkjennniinggg aav sakksslistteen
Sakslisten er gjengitt på side 5 i denne landsmøteberetningen og ble gjort 
tilgjengelig for lokalforeningene i henhold til vedtektenes § 63- (4) den 1. 
oktober 2021.

c, ggodkkjjennninngg avv ffoorrreetniinngssorrddenn
• Representantene plikter å være tilstede på møtene. Fravær utenom 

pausene påføres i protokollen og stemmeskiltet leveres møtesekretærene.

• Dirigentene iaktar at forhandlingenes gang 
fremmes og skjer i god parlamentarisk orden.

• Talerne gis ordet i den rekkefølge de tegner seg hos 
dirigentene. Det gis adgang til replikker på inntill 2 minutter.

• Dirigentene opplyser landsmøtet om hvordan 
man gir tegn om innegg eller replikk.

• Dersom taletiden blir for lang har dirgentene anledning til å 
avslutte innlegg og/eller replikker som går over 2 minutter.

• Dersom dirigentenen setter strek i en sak, må de som ønsker ordet 
straks tegne seg på talelisten. Etter at det er satt strek gis ikke flere 
talere adgang til debatten og nye forslag kan heller ikke fremmes.

• Alle forslag, herunder endringsforslag, skal leveres skriftlig 
og undertegnet til dirigentene, som straks refererer forslaget.

• Dirigentenen fastsetter for hver dag tidspunkt for når møtene skal avsluttes.

• I protokollen føres hvem som er tilstede etter navneopprop, 
forslag, vedtak, eventuelle merknader til sakene, hvem 
som hadde ordet for hver sak og avstemmingsresultater.

• Ved avstemming brukes alminnelig flertall der ikke annet er nevnt 

i vedtektene. Det betyr at ved stemmelikhet forkastes motforslag 
til innstillingen. Blanke stemmer teller ikke ved alminnelig flertall.

• Ved valg1 brukes absoutt flertall. Det betyr at kandidaten må ha minst 
50% av stemmene for å bli valgt. Blanke stemmer telles ved absolutt 
flertall. Ved tre eller flere kandidater går de to kandidatene med flest 
stemmer videre til 2. avstemmingsrunde dersom ingen har absolutt 
flertall etter 1. avstemmingsrunde. Ved ytterligere stemmelikhet avgjøres 
valget med loddtrekning. Dersom det ikke er motkandidater kan 
valget avgjøres ved akklamasjon. Hvert verv velges ved særskilt valg.

• Avstemming foregår normalt med stemmetegn. Skriftlig valg, skal 
gjennomføres dersom minst 10 delegater krever det.

1 forutsetter at nye vedtekter er vedtatt før valget. Hvis ikke gjelder gamle vedtekter og da 
avgjøres valg med alminnelig fl ertall.

DDELLL III---44 MMMØØØTTTEEEGGGOOODDDTTGJJØØRRREELLSSEERRR

Sentralstyret foreslår at hver delegat mottar en møtegodtgjørelse på kroner 
300,-. Denne føres på egen reiseregning. AU og forbundskontoret med 
kasserer, mottar ikke møtegodtgjørelse.
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 LANDSMØTESAK NR III-1

 De neste sidene viser resultatet av valget ved landsmøtet 
2018 og de endringer som er konstituert i løpet av perioden.

Det er også en oversikt over andre verv, utvalg og råd som 
NTs tillitsvalgte har representert i, både egne, eksterne og i 

Tolletaten.

 Valg og representasjon har også inngått som en gjennomgående 
sak i hver årsberetning i 2019, 2020 og 2021, men den vedtas her 

i sin helhet i landsmøteberetningen..

 Status valg og representasjon 2019-2021 pr 31/08-2021

 Sentralstyret anser at opplistingen av verv og representasjon er korrekt 
og i de tilfeller det er foretatt utskiftninger og fungeringer er dette i 
henhold til vedtektene.

VVVAAALLG OOG RREEPPRREESEENTTTAASSJJONN

 DEL III-1 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER
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 VVVAAALLG OOG RREEPPRREESEENTTTAASSJJONN

 DEL III 1 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Valgt på landsmøtet 2018:
Senntralsstyreett:
Forbundsleder: Fredrik Støtvig, Oslo og Akershus Tollerforening1

1. nestleder: Karin Tanderø Schaug, Oslo og Akershus Tollerforening2

2. nestleder: Vigdis Lunde Jaavall, Øst-Norge Tollerforening3

Sentralstyremedlem: Ingunn Skogheim, Midt-Norge Tollerforening4

Sentralstyremedlem: Stein Nordgård, Nord-Norge Tollerforening

Sentralstyremedlem: Pål-Otto Sørensen, Personalforeningen i TOD

Sentralstyremedlem: Rune Gundersen, Sør-Norge Tollerforening5

1. varamedlem: Irene Skancke Bratteberg, Vest-Norge Tollerforening6

2. varamedlem: Karl-Martin Husebæk, Øst- Norge Tollerforening7

3. varamedlem: Bente Frøland, Midt-Norge Tollerforening8

4. varamedlem: Morten Kambe, Vest-Norge Tollerforening9

5. varamedlem: Geir Arild Tønnesen, Sør-Norge Tollerforening10

6. varamedlem: Leif Christian Johansen, Nord-Norge Tollerforening11

1) Fredrik Støtvig gikk av som forbundsleder 1. juni 2021 da han ble ansatt i tolldirektørens stab. Karin Tanderø 
Schaug ble konstituert som ny forbundsleder.

2) Karin Tanderø Schaug rykket opp fra 1. nestleder til forbundsleder fra og med 1. juni 2021.

3) Vigdis Lunde Jaavall  trakk seg tilbake fra 2. nestledervervet 11/03 2020, men fortsatte som styremedlem. 
Siden 9/4-2021 har Jaavall hatt permisjon fra vervet som styremedlem. Ingunn Skogheim overtok vervet som 2. 
nestleder11/3-2020 og frem til 31/12 2020. Dette ble Irene Skancke Bratteberg konstituert som 2. nestleder fra 
1/1-2021.

4) Ingunn Skogheim er innvilget permisjon fra vervet i sentralstyret fra og med 31/12-2020. Bente Frøland 
rykket opp som styremedlem.

5) Rune Gundersen ble konstituert som 1. nestleder 1/6-2021. Geir Arild Tønnesen rykket opp som 
styremedlem. Se også fotnote 2.

6) Se fotnote 3. Leif Christian Johansen rykket opp til .1. vara.

7) Karl Martin Husebæk gikk ut av sentralstyret da han ble valgt som lokalforeningsleder i ØNT 1/10-2020.

8) Se fotnote 4. Konstituert som sentralstyremedlem 1/6-2021.

9) Morten Kambe gikk ut av stentralstyret da han fikk stilling som seksjonssjef 1/1-2020.

10) Se fotnote 5. Konstituert som styremedlem 1/6-2021.

11) Se fotnote 3 og 6. Konstituert som 1. vara 1/6-2021.

Senntrallaadmminnissttraasjjonneen:
Kommunikasjonsrådgiver: Steinar Myhre Knutsen, Øst-Norge Tollerforening
Politisk rådgiver: Stein Borvik, Oslo og Akershus Tollerforbund

Kaassereer ogg rrevvisoorrer:
Kasserer: Hans Helge Fredriksen, Øst-Norge Tollerforening
Revisor: Hanne Meiningen, Oslo og Akershus Tollerforening
Revisor: Sigrid Hjetland, Personalforeningen i TOD
1. vara revisor: Jørn Nyhus, Personalforeningen i TOD
2. vara revisor: Tanya Louise Lundahl, Midt-Norge Tollerforening

Divvisjoonnstillliitsvvvallgtte (fffra 11//6---200119)12

Grensedivisjon
Ron E. Pedersen, Oslo og Akershus Tollerforening
Atle Kjelsrud, Sør-Norge Tollerforening (vara)

Varedivisjon
Lise Arntzen, Midt-Norge Tollerforening
Stein Borvik, Oslo og Akershus Tollerforening (vara)

Avtroppende sentralstyre pr 31/8-2021:
Forbundsleder: Karin Tanderø Schaug,  Oslo og Akershus Tollerforening
1. nestleder: Rune Gundersen, Sør-Norge Tollerforening (fung.)
2. nestleder: Irene Skancke Bratteberg, Vest-Norge Tollerforening
 Styremedlem: Pål-Otto Sørensen, Personalforeningen i TOD
 Styremedlem: Stein Nordgård, Nord-Norge Tollerforening
 Styremedlem: Bente Frøland, Midt-Norge Tollerforening
 Styremedlem: Geir Arild Tønnesen, Sør-Norge Tollerforening
1. varamedlem: Leif Christian Johansen, Nord-Norge Tollerforening

12) Landsstyret valgte gjennom epostvedtak 15/5-2019 etter NT-OU Forslag 1- Divisjonstillitsvalgte å 

opprette nye verv som divisjonstillitsvalgte med vara, grense og vareføreselsdivisjonen. Valget ble gjennomført 
ved hjelp av en digital avstemming den 21/5-2021.
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Øvrig representasjon
Deet senntralee tilssetttinngssrrådd:13

Medlem: Per Røsdal Johansen, Personalforeningen i TOD
Medlem: Sigrid Hjetland, Personalforeningen i TOD
Medlem: Paul Gunnar Zindel, Sør-Norge Tollerforening
Varamedlem: Lisbeth Angeltveit, Vest-Norge Tollerforening

Annsetteelsesrrååd::14

Grensedivisjonen
Gry Reinfjell Kristiansen, Oslo og Akershus Tollerforening
Heidi Albrigtsen Ernst (vara)15, Øst-Norge Tollerforening
Vareførselsdivisjonen
Line Beathe Hagberg, Oslo og Akershus Tollerforening
Audun Vermundsen (vara)16, Vest-Norge Tollerforening
TOD
Line Bollestad, Personalforeningen i TOD
Britt Hilde Øiseth (vara), Personalforeningen i TOD
Geir Raastad (vara), Personalforeningen i TOD

Verrnetjjeenesstenn:
Sentralt HVO: Kim Kvalvik, Sør-Norge Tollerforening17

Vara: Ann-Christin Ramberg, Oslo og Akershus Tollerforening18

HVO Grense: Ann-Christin Ramberg, Oslo og Akershus Tollerforening19

Vara: Kim Ljøner, Øst-Norge Tollerforening20

HVO Vare: Mette Marit Femer-Pedersen, Oslo og Akershus Tollerforening
Vara: Ken Andersen, Sør-Norge Tollerforening21

HVO TOD: Anne Merethe Moe Dahlen, Personalforeningen i TOD
Vara: Linn Marie Sætre Nymoen, Personalforeningen i TOD22

Unniformmmsuttvvalgggett:
Birigit Larsen, Øst-Norge tollerforening
Erik Nårstad, Oslo og Akershus tollerforening

13) Erstattet i 2019 med ansettelsesråd i hver divisjon

14) Se fotnote 13. Fra og med 2019.

15) Zazyna Kristiansen fra 2021.

16) Erstattet i 2021 med Anniken Giil og Olena Friedling.

17) Kim Kvalvik gikk bort 8 juni 2021. Fra og med 1. juli overtok Ann.Christin Ramberg stillingen

18) Har fungert i lengre perioder for og sammen med Kvalvik frem til juni 2021. Kim Ljøner ny vara fra 1

19) Utpekt som SHVO 1/7-21, LJøner overtatt fra samme dato.

20) Utpekt som HVO fra 1/7-21, Stian Gretland overtatt fra samme dato.

21) Ken Andersen sluttet i etaten 1/11-20. Børre Gulbrandsen fra 1/11-20..
22) Anita Taring fra 1/6-19.

Arbbeidssmiljjøøuttvvaalgg
Sentralt AMU/TOD
Representanter
Frode Wilvangen, Oslo og Akershus tollerforening23

Vararepresentant
Dagfinn Blyverket. Oslo og Akershus Tollerforening
Varedivisjon AMU
Representanter
Helle Christine Thjømøe Eftedal, Sør-Norge Tollerforening24

Baste Ramsdal, Vest-Norge Tollerforening
Vararepresentanter
Pia Kristin Nordahl, Oslo og Akershus tollerforening25

Sjur Olav Weum, Sør-Norge Tollerforening26

Grensedivisjon AMU
Representanter
Geir Olsen, Midt-Norge Tollerforening27

Stian Gretland, Øst-Norge Tollerforening
Vararepresentanter
Sjur Grinde28, Oslo og Akershus Tollerforening
Trond Bakken, Vest-Norge Tollerforening

Akkan i TTolleettateen
Anniken Giil, Oslo og Akershus Tollerforening
Linn Jeanette Foss, Øst-Norge Tollerforening29

Proosjekkttutvallg NNTT-OUUU:
Fredrik Støtvig30, forbundsledelsen
Karin Tanderø Schaug31, forbundsledelsen
Steinar M Knutsen, sentraladmninstrasjonen
Karl Martin Husebæk, Øst-Norge Tollerforening
Atle Kjelsrud, Sør-Norge Tollerforening
Joakim Parvikoski, Nors Norge Tollerforening

21) Erstattet med Bente Marian Lynum i 2021.
24) Erstattet med Pia Kristin Nordahl i 2021.

25) Se fotnote 22. Rykket opp til representant.

26) Erstattet med Anniken Giil i 2021.

27) Gått av i 2021

28) Gått av i 2020 uten erstatning.

29) Erstattet med Harald Gramstad i 2021.

30) Sluttet i 01/05-2021 grunnet overgang til ny jobb.

31) Med i utvalget fra høsten 2019.

 VVVAAALLG OOG RREEPPRREESEENTTTAASSJJONN

 DEL III 1 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER
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Økkonommmiuttvvalggg NNTT-OOUU:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon/PU
Hans Helge Fredriksen, kasserer
Børge Guldbrandsen, Oslo og Akershus Tollerforening
Jan Stenberg, Øst-Norge Tollerforening
Trygve Gjermstad, Midt-Norge Tollerforening

Unnderppprosjekkt NNTT--OUUU Leedderrfooreeniinng:
Sten Bråten, Sør-Norge Tollerforening
Olav Sønju, Personalforening i TOD
Bård Ynnesdal, Vest-Norge Tollerforening

Noorsk TTTolleerforrrbuunnd løøønnnssutvvaalgg:
Irene Skancke Bratteberg, Vest-Norge Tollerforening
Stein Nordgård, Nord-Norge Tollerforening
Anne Beathe Riegels, Øst-Norge Tollerforening
Jarle Trandum32, Midt-Norge Tollerforening
David Tino Pokkora, Oslo og Akershus Tollerforening
Øystein Gaundal33, Sør-Norge Tollerforening
Anita Taring, Personalforeningen i TOD

Noorsk TTTolleerforrrbuunnds rrekrruuttterrinngssuutvvaalgg
Baste Miljeteig Ramsdal, Vest-Norge Tollerforening
Line Hamsaas, Oslo og Akershus Tollerforening
Linda Karlsen, Øst-Norge Tollerforening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - representasjon
Hoovedsstyre:
Fredrik Støtvig34 og Karin Tanderø Schaug, forbundsledelsen

Koongreesss:
Fredrik Støtvig og Karin Tanderø Schaug, forbundsledelsen

Forrretnningssuutvvaalggett YSSS-Gjjeenssiddigge.
Fredrik Støtvig35, forbundsleder

YS Medddia:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

32) Trukket seg fra utvalget våren 2021 grunnet nye oppgaver og stor arbeidsmengde.

33) Trukket seg fra utvalget våren 2021 grunnet nye oppgaver og stor arbeidsmengde.

34) Ikke lenger med etter 1/5-2021 pga ny jobb

35) Frem til 1/5-2021.

YS kommmmunniikaaasjoonnsleedderffooruuumm:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

YS redaaaktørrfforuumm:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

YS ungg netttvverkkkett:
Line Hamsaas, Oslo og Akershus tollerforening

YS inteerrnasjjoonaaalee uutvaallg:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Sektor Stat - representasjon
Fredrik Støtvig var 2. nestleder frem til 2020

Sekktorssttyrett:
Fredrik Støtvig36 og Karin Tanderø Schaug, forbundsledelsen

YS Stat  kommmmuuuniikaasjoonledderforuumm::
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

YS Stat  konflfl iktttuttvaalg:
Stein Borvik, sentraladministrasjon
Steinar Myhre Knutsen37, sentraladministrasjon

YS Stat  Meddiia:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon

YS Stat  rådggiiveerrfooruumm::
Karin Tanderø Schaug38, forbundsledelsen
Stein Borvik, sentraladministrasjon

Nordisk Tolltjenestemanns Organisasjon
Forrretnningssuutvvaalggett:
Fredrik Støtvig39 og Karin Tanderø Schaug, forbundsledelsen
Intternaassjonnaal seekrretærr:
Steinar Myhre Knutsen, sentraladministrasjon.
36) Frem til 1/5-2021.

37) Med fra og med 2020 gjennom rollen i YS Stat Media

38) Rune Gundersen erstattet Karin Tanderø Schaug etter 1/6-2021.

39) Frem til 1/5-2021.

 VVVAAALLG OOG RREEPPRREESEENTTTAASSJJONN

 DEL III 1 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER
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Aktivitetsnivå på forbundskontoret
Innkomne saker i perioden er ført i NTs brevjournal. Fra og med 1. juni 2019 
frem til og med juli 2020 testet forbundskontoret ut og loggførte alle saker  
INVO Saksbehandling. Etter avviklingen av INVO arkiveres alle innkomne 
saker i NTs dokumentarkiv. I tillegg til arkiverte saker kommer daglige 
henvendelser til og fra administrasjonen, lokalforeninger, enkeltmedlemmer 
og diverse samarbeidspartnere.

Møtevirksomhet i Norsk Tollerforbunds styrende organer
Senntralsstyreemmøøtterr:
2018: 3
2019: 7
2020: 5
2021: 4

Lanndsstttyremmmøtteer::
2019: 1
2020: 2 (begge som videokonferanser pga Covid-19)
2021: 1 (videokonferanse pga Covid-19)
Lanndsmmmøte::
2018: Ordinært landsmøte.

Anndre mmmøteerr:
Siden 13. mars har NT avhold statusmøter med sentralstyret og landsstyret. 
Først en til to ganger pr uke frem til og med uke 25, deretter igjen etter uke 32. 
Ut over høsten har frekvensen blitt endret til ca hver 14. dag. Disse møtene 
har i hovedsak vært informasjonsmøter, men det er også fattet enkelte vedtak. 
Slike vedtak er protokollført i etterfølgende protokoll for landsstyremøtet.

Det er avholdt tariff konferanse i 2019 og i 2020.

Medlemstallet
Pr. 31. august 2021 har Norsk Tollerforbund:
• 1177 betalende ordinære medlemmer (ned 187 fra 1364 i 2018)
• 115 fordelsmedlemmer (opp 55 fra 60 i 2018)
• 284 pensjonister/livstidsmedlemmer og (ned 85 fra 369 i 2018)
• 45 gratismedlemmer (opp 2 fra 43 i 2018).

 VVVAAALLG OOG RREEPPRREESEENTTTAASSJJONN

 DEL III 1 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Dine notater:
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PRRIINNNSSSIIPPP-PPROOOGGRRAMM

 DEL III 2 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR III-2

 Status Prinsipp-program 2019-2021 pr 31/08-2021

 Sentralstyret anser i stor grad at prinsipp-programmet er fulgt uten 
vesentlige avvik.

 Prinsipp-programmet er Norsk Tollerforbunds verdi- og 
ideologigrunnlag, og ble vedtatt på landsmøtet 2018 for hele 

landsmøteperioden 2019-2021.

Norsk Tollerforbunds arbeider innefor tre hovedområder:

Norsk Tollerforbund skal arbeide for:

1 – Et trygt medlemskap, gjennom:
 å utøve forbundsvirksomheten i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk
 å styrke interessen for fagforeningsarbeidet
 å sikre medlemmenes interesser ved omorganisering i tolletaten
 å øve innflytelse gjennom medlemskap i Yrkesorganisasjonenes 

Sentralforbund/Seksjon Stat (YS Stat)
 å delta gjennom medlemskap i Nordisk Tolltjenestemannsorganisasjon, 

(NTO) for et godt samarbeid med de nordiske landene.

2 – God opplæring gjennom:
 at flest mulig av medlemmene gis grunnleggende opplæring i 

tillitsvalgtarbeid
 at tillitsvalgte på alle nivåer tilføres kompetanse i tillitsvalgtarbeid.

3 – Bred informasjon, gjennom:
 at tillitsvalgte og medlemmer fortløpende skal få orientering om aktuelle 

saker
 at Norsk Tollblad og NT-Nett skal være kommunikasjonskanaler for rask 

og relevant informasjon til og fra medlemmer, tillitsvalgte og eksterne 
aktører

 å følge opp Norsk Tollerforbunds kommunikasjonsplan
 å fremme Norsk Tollerforbunds syn gjennom media i aktuelle saker.

4 – Solid økonomi, gjennom:
 å sørge for at Norsk Tollerforbunds økonomi er god, samtidig som 

medlemskontingenten holdes så lav som mulig
 at det bygges opp fond som sikrer medlemmenes interesser og Norsk 

Tollerforbunds økonomi
 at Norsk Tollerforbunds midler plasseres der hvor det samlet sett gis de 

beste vilkår med krav til høy sikkerhet.

5. Konkurransedyktige medlemsfordeler, gjennom:
 at det tilbys utvidede og gode frivillige forsikringsordninger
 at medlemmene tilbys gode spare- og lånevilkår gjennom Norsk 

Tollerforbunds og YS sine finansforbindelser
 å bidra til at Tolletatens feriehjem blir vedlikeholdt og standardhevet, og at 

medlemmene gis gode muligheter for rimelig ferietilbud ved feriehjemmene
 at medlemmene tilbys andre gunstige medlemsfordeler.
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PRRIINNNSSSIIPPP-PPROOOGGRRAMM

 DEL III 2 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Norsk Tollerforbund skal arbeide for:

1 – Nært samarbeid med arbeidsgiver, gjennom:
 aktiv medbestemmelse med grunnlag i Hovedavtalen i Staten (HA), Del 1, og 

i tråd med avtalens formål og partenes intensjoner
 å medvirke til god organisasjonsutvikling av strategiplan, personalpolitiske 

retningslinjer, trygge ansettelsesforhold, gode muligheter for faglig og 
personlig utvikling og godt arbeidsmiljø

 å bidra til at Tolletaten bevilges gode rammevilkår gjennom nødvendige 
budsjettmidler, tilstrekkelig bemanning, tidsriktig bygningsmasse/ 
kontrollfasiliteter og kontrollverktøy

 å følge opp at inngåtte avtaler blir iverksatt og fulgt opp
 å bidra til at samfunnsoppgaver knyttet til grensekryssende vareførsel 

skal være forankret i Tolletaten, samt arbeide for å tilføre nye relevante 
arbeidsoppgaver

 å arbeide for at tollfaglig kompetanse blir vektlagt ved tilsettinger i lederstillinger, 
samt at interne aktuelle søkere prioriteres til stillinger i Tolldirektoratet.

2 – Grundig etatsopplæring og videreutdanning, gjennom:
 at Tolletatens Kompetansesenter (TKS) skal være sentral for Tolletatens 

opplæring
 at etatsopplæringen forblir en utdanning med full lønn
 at utdanning fortløpende utvikles i tråd med Tolletatens kompetansebehov, 

også på høgskole/universitetsnivå, nasjonalt og internasjonalt
 at TKS skal bli mer fleksibel og tilpasset behovet for å utdanne tjenestemenn 

med tollfaglig kompetanse
 at det gjennomføres lederutdanning og lederutvikling i tråd med Tolletatens 

behov
 at tjenestemenn gis mulighet til å ta frivillig relevant utdannelse, betalt av 

Tolletaten med adgang til nødvendig tjenestefri med lønn
 at størst mulig andel av kompetansemidler som følge av Hovedtariff  avtalen 

(HTA), pkt. 5.6 tilføres Tolletaten
 at tjenestemennene gis mulighet for tjenestefri med lønn for relevant tjeneste 

som utveksling og hospitantopphold ved tolladministrasjoner i utlandet.

3 – Å styrke tjenestemennenes sikkerhet, gjennom:
 aktivt samarbeid med Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (SAMU) og Sentralt 

Hovedverneombud (SHVO)
 å påse at sikkerheten til tjenestemenn/kvinner blir ivaretatt gjennom 

kontinuerlig Helse– Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS) og gode 
internkontrollsystemer

 å påvirke til at tjenestemenn/kvinner har tilgang til hensiktsmessig, trygt 
og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr.

Norsk Tollerforbund skal arbeide for:

1 – Gode lønns- og arbeidsvilkår, gjennom:
 at lønnsnivået i Tolletaten gjenspeiler etatens unike kompetanse innenfor 

grensekryssende vareførsel, service til næringslivet og etatens viktige 
rolle som samfunnsbeskytter

 at lønnsnivået i Tolletaten skal holdes på minst samme nivå som 
sammenlignbare grupper

 at alle medlemmer skal ha en rimelig lønnsutvikling
 at kompetanseheving bør gi lønnsmessig kompensasjon
 at alle opparbeidede rettigheter minimum opprettholdes på dagens nivå
 å påse at lov- og avtalefestede arbeidstidsbestemmelser overholdes
 å påse at arbeidsgiver gjennomfører medarbeidersamtaler
 å påse at arbeidsgiver gjennomfører lønnssamtaler etter ønske om det.

2 – Inkluderende arbeidsliv og mangfold, gjennom:
 å medvirke til gjennomføring av «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende 

arbeidsliv» (IA-avtalen), og at avtalens delmål blir oppnådd
 medvirke til en livsfasepolitikk som ivaretar gode sosiale ordninger ved 

fødsel, omsorgsbehov, skader og sykdom gjennom hele arbeidsforholdet
 å påvirke at arbeidsgiver etablerer rutiner for å ivareta tjenestemenn/

kvinner som rammes av livskriser
 å påvirke til god mangfoldspolitikk.


3 – Trygg pensjonstilværelse, gjenom:
 at tjenestepensjonsordningen inkludert avtalefestet pensjon (AFP) 

tilpasses og ivaretar alle medlemmer på best mulig måte.
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HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR III-3-1

 Landsstyret godkjenner hvert år et handlingsprogram 
som skal være styrende for sentralstyrets arbeids- og 

innsatsområder.

 Dette handlingsprogrammet for 2018 ble først presentert for 
landsstyret tidlig i 2018, og foreløpig godkjent på landsstyremøte 

01/2019.

 Status Handlingsprogram 2018

 Sentralstyret anser i stor grad at handlingsprogrammet er fulgt uten 
alvorlige avvik.

NNorsssk TTTolllleerrffooorbbbuuunnddss haaannndddlingggspprrooggrramm 22001188
 Norsk Tollerforbund skal:
• Bidra aktivt i utviklingen av Tolletaten
• Starte et arbeid med fremtidig organisering av forbundet
• Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, ved å:

• følge opp og videreutvikle Norsk Tollerforbunds lønnsstrategi med 
langsiktige mål og lønnspolitiske virkemidler

• delta aktivt i årets hovedoppgjør i henhold til lønnsstrategi
• påvirke Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i sitt arbeid for en 

god tjenestepensjons- og AFP-ordning
• jobbe for at Tolletatens bruk av utsett begrenses, og brukes i tråd 

med gjeldende lov og avtaleverk
• følge opp arbeidet med ny personellordning

• Fremme forbundets interesser i YS
• Delta aktivt i utvalgsarbeid, høringer og møter hvor det er viktig å 

representere forbundets medlemmer
• Delta aktivt i og styrke internasjonalt samarbeid med Nordisk 

Tolltjenestemannsorganisasjon (NTO)
• Profilere Norsk Tollerforbund gjennom Norsk Tollblad og NT-Nett, i 

media og gjennom kontinuerlig politisk påvirkningsarbeid
• Formidle informasjon til medlemmer gjennom NT-nett
• Øke kompetansen hos de tillitsvalgte ved å arrangere:

• opplæring av tillitsvalgte trinn 3 og 4
• mediakurs
• landsstyrekurs 1. halvår
• sentralstyremøter med besøk i to regioner, jf. Norsk Tollerforbunds 

kommunikasjonsplan
• kurs for tillitsvalgte i landsstyret ved behov
• møte med kompetanseoverføring for nytt sentralstyre etter 

Landsmøtet
• Veilede og bistå lokalforeningene, samt bidra til kompetanseheving ved å 

tilrettelegge for lokale kurs i lokalforeningene
• Følge opp forbundets kommunikasjonsplan
• Arbeide for gode medlemsfordeler
• Arbeide for en fleksibel og god mangfolds- og livsfasepolitikk
• Bidra aktivt til verving av medlemmer
• Legge til rette for utførelse av vervet som tillitsvalg
• Forberede og gjennomføre Landsmøtet.
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HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR III-3-2

 Landsstyret godkjenner hvert år et handlingsprogram 
som skal være styrende for sentralstyrets arbeids- og 

innsatsområder.

 Dette handlingsprogrammet for 2019 ble først presentert 
for landsstyret tidlig i 2019 og er foreløpig godkjent på 

landsstyremøte 01/2020.

 Status Handlingsprogram 2019

 Sentralstyret anser i stor grad at handlingsprogrammet er fulgt uten 
alvorlige avvik.

NNorsssk TTTolllleerrffooorbbbuuunnddss HHHaannnddlinnggspprrooggrramm 2220199
 Norsk Tollerforbund skal:
• Bidra aktivt i utviklingen av Tolletaten
• Ivareta medlemmene i omstillingen av tolletaten ved å bidra til trygghet,
• informasjon, kunnskap og utarbeidelse av gode omstillingsavtaler
• Delta og påvirke i videreutviklingen av Tolletatens etatsutdanning
• Starte et arbeid med fremtidig organisering av forbundet
• Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, ved å:

• følge opp og videreutvikle Norsk Tollerforbunds lønnsstrategi med 
langsiktige mål og lønnspolitiske virkemidler

• delta aktivt i årets mellomoppgjør i henhold til lønnsstrategi
• bidra overfor Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i det videre 

arbeid med gode pensjonsordninger
• jobbe for at Tolletatens bruk av utsett begrenses, og brukes i tråd 

med gjeldende lov og avtaleverk
• Fremme forbundets interesser i YS
• Delta aktivt i utvalgsarbeid, høringer og møter hvor det er viktig å 

representere forbundets medlemmer
• Delta aktivt i og styrke internasjonalt samarbeid med Nordisk 

Tolltjenestemannsorganisasjon (NTO)
• Profilere Norsk Tollerforbund gjennom Norsk Tollblad og NT-nett, i media 

og gjennom kontinuerlig politisk påvirkningsarbeid
• Formidle informasjon til medlemmer gjennom NT-nett
• Gjennomføre kurs/opplæring i omstilling for medlemmer rundt om i hele 

landet
• Øke kompetansen hos de tillitsvalgte ved å arrangere

• landsstyrekurs 1. og 2. halvår
• andre kurs for tillitsvalgte i landsstyret ved behov

• Veilede og bistå lokalforeningene og besøke regionene jf Norsk 
Tollerforbunds kommunikasjonsplan

• Følge opp forbundets kommunikasjonsplan
• Arbeide for gode medlemsfordeler
• Arbeide for en fleksibel og god mangfolds- og livsfasepolitikk
• Bidra aktivt til verving av medlemmer
• Legge til rette for utførelse av vervet som tillitsvalgt.
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HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR III-3-3

 Landsstyret godkjenner hvert år et handlingsprogram 
som skal være styrende for sentralstyrets arbeids- og 

innsatsområder.

 Dette handlingsprogrammet for 2020 ble først presentert 
for landsstyret tidlig i 2020, og er foreløpig godkjent på 

landsstyremøte 01/2021.

NNorsssk TTTolllleerrffooorbbbuuunnddss haaannndddlingggspprrooggrramm 22002200
 Norsk Tollerforbund skal:
• Bidra aktivt i utviklingen av Tolletaten
• Ivareta medlemmene i omstillingen av tolletaten ved å bidra til trygghet, 

informasjon og oppfølging
• Delta og påvirke i videreutviklingen av Tolletatens etatsutdanning
• Utarbeide forslag til fremtidig organisering av forbundet
• Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, ved å:

• følge opp og videreutvikle Norsk Tollerforbunds lønnsstrategi med 
langsiktige mål og lønnspolitiske virkemidler

• delta aktivt i årets hovedoppgjør i henhold til lønnsstrategi
• bidra overfor Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i det videre 

arbeid med gode pensjonsordninger
• jobbe for at Tolletatens bruk av utsett begrenses, og brukes i tråd 

med gjeldende lov og avtaleverk.
• Fremme forbundets interesser i YS
• Delta aktivt i utvalgsarbeid, høringer og møter hvor det er viktig å 

representere forbundets medlemmer
• Delta aktivt i og styrke internasjonalt samarbeid med Nordisk 

Tolltjenestemannsorganisasjon (NTO)
• Profilere Norsk Tollerforbund gjennom Norsk Tollblad og NT-Nett, i 

media og gjennom kontinuerlig politisk påvirkningsarbeid
• Formidle informasjon til medlemmer gjennom NT-Nett
• Øke kompetansen hos de tillitsvalgte ved å arrangere:

• opplæring av tillitsvalgte trinn 1 og 2
• landsstyrekurs 1. og 2. halvår
• andre kurs for tillitsvalgte i landsstyret ved behov

• Veilede og bistå lokalforeningene og besøke områdene/avdelingene jf 
Norsk Tollerforbunds kommunikasjonsplan

• Følge opp forbundets kommunikasjonsplan
• Arbeide for gode medlemsfordeler
• Arbeide for en fleksibel og god mangfolds- og livsfasepolitikk
• Bidra aktivt til verving av medlemmer
• Legge til rette for utførelse av vervet som tillitsvalg.

 Status Handlingsprogram 2020

Sentralstyret anser i stor grad at handlingsprogrammet er fulgt uten 
alvorlige avvik. Enkelte poster er forskjøvet til 2021 på grunn av 
Covid-19. 
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 LANDSMØTESAK NR 3-4

 Landsstyret godkjenner hvert år et handlingsprogram 
som skal være styrende for sentralstyrets arbeids- og 

innsatsområder.

 Dette handlingsprogrammet for 2021 ble først presentert 
for landsstyret tidlig i 2021, og vil bli foreløpig godkjent på 

forbundsstyremøte 01/2022. Endelig godkjenning vil bli gjort på 
landsmøtet 2025.

 Status Handlingsprogram 2021

 Sentralstyret anser i stor grad at handlingsprogrammet er fulgt uten 
alvorlige avvik. Tillitsvalgtutdanning er utsatt og enkelte samlinger er 
gjennomført via Teams på grunn av Covid-19. Foreløpig godkjenning vil 
bli gjort under forbundsstyremøte 01/2022, og endelig godkjenning på 
landsmøtet 2025.

HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 NNoorssk TTToolllleerrfffooorbbunnddds hhaaannddllinggssprrooggrraam 2002211
 Norsk Tollerforbund skal:
• Bidra aktivt i den videre utvikling av Tolletaten
• Ivareta medlemmene i tilpasningen til ny organisasjon ved å bidra til 

trygghet, informasjon og oppfølging
• Bidra med innspill til den etatsspesifikke delen av den nye 

bachelorutdanningen med en helhetlig tilnærming rundt konsekvenser av 
utdanningen for dagens ansatte

• Jobbe med muligheten for etter- og videreutdanning av ansatte som har 
gjennomført tidligere etatsutdanning, slik at disse får mulighet til å oppnå 
bachelor grad

• Fremlegge for landsstyret/Landsstyremøte 1/2021 forslag til fremtidig 
organisering av Norsk Tollerforbund

• Vedta på Landsmøtet ny organisering av Norsk Tollerforbund
• Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, ved å: 

• følge opp og videreutvikle Norsk Tollerforbunds lønnsstrategi med 
langsiktige mål og lønnspolitiske virkemidler

• delta aktivt i årets mellomoppgjør i henhold til lønnsstrategi
• arrangere tariff konferanse for landsstyret
• bidra overfor Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i det videre 

arbeid med gode pensjonsordninger og nye særaldersgrenser
• jobbe for at ansatte i Tolletaten blir plassert korrekt i stilling i forhold 

til ansvar og lik lønn for likt arbeid og i tråd med gjeldende lov og 
avtaleverk

• Fremme forbundets interesser i YS
• Delta aktivt i utvalgsarbeid, høringer og møter hvor det er viktig å 

representere forbundets medlemmer
• Delta aktivt i og styrke internasjonalt samarbeid med Nordisk 

Tolltjenestemannsorganisasjon (NTO)
• Profilere Norsk Tollerforbund gjennom Norsk Tollblad og NT-nett, i media 

og gjennom kontinuerlig politisk påvirkningsarbeid
• Formidle informasjon til medlemmer gjennom NT-nett og Norsk Tollblad
• Legge til rette for god håndtering av smitteverntiltak knyttet til Covid-19 

og oppfølging av retningslinjer for arrangementer i Norsk Tollerforbund. 
Videre må NT foreta vurdering når det gjelder tilpasninger og/eller 
endringer av alle våre arrangementer og aktiviteter i perioden som følge av 
korona-pandemien

• Øke kompetansen hos de tillitsvalgte ved å arrangere:
• opplæring av tillitsvalgte trinn 2 og eventuelt trinn 3
• landsstyrekurs 1. halvår
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• andre kurs for tillitsvalgte i landsstyret ved behov
• vurdere gjennomføring av digitale kurs ved behov

• Veilede og bistå lokalforeningene og besøke områdene/avdelingene jf 
Norsk Tollerforbunds kommunikasjonsplan

• Følge opp forbundets kommunikasjonsplan
• Arbeide for gode medlemsfordeler
• Arbeide for en fleksibel og god mangfolds- og livsfasepolitikk
• Bidra aktivt til verving av medlemmer
• Legge til rette for utførelse av vervet som tillitsvalgt
• Forberede og gjennomføre Landsmøte 2021

HHAANNDDLLIINNNGGSPPROOOGGRRAMM

 DEL III 3 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER
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 LANDSMØTESAK NR 4-3

Sentralstyret har hvert år lagt frem en årsberetning slik at 
landsstyreberetningen består av disse tre årsberetningene.

Samtlige tre årsberetninger godkjennes formelt på dette 
landsmøtet 2021.

 Samlet sett beskriver disse tre årsberetningene saker og 
hendelser fra 01. september 2018 (landsmøteberetningen 

for 2016-1018 ble avsluttet 31. august 2018) og frem til siste 
årsberetning ble avsluttet 31. august 2021.

 Årsberetningen tar for seg saker av generell betydning. Enkeltsaker 
det er arbeidet med er ikke tatt med i beretningen med mindre de 

anses å ha betydning for sentralstyrets arbeidsområder.

 Årsberetningene inngår som egne vedlegg under 
landsmøteberetningen som sak nr 4-3-1, sak nr 4-3-2 og sak nr 

4-3-3.

 For å unngå blanding av saksnummer med 
landsmøteberetningen er alle saker som inngår i 
årsberetningene påført årstall før saksnummer.

ÅÅRRSSBBEEREETNNNINNGGERR

 DEL III 4 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 Status sentralstyrets beretning 2019-2021

 Sentralstyret er av den oppfatning at årsberetningen for 2021 gir 
et riktig bilde av hvilke saker og hendelser Norsk Tollerforbund har 
arbeidet med i perioden 1/9-2020 til 31/8-2021, og anbefaler at 
landsstyret og landsmøtet godkjenner årsberetningen.

Landsmøtesak 4-3-1 Årrsbberrettniing 2019 ssidde 222-69
Landsmøtesak 4-3-2 Årrsbberrettniing 2020 ssidde 14-87
Landsmøtesak 4-3-3 Årrsbberrettniing 2021 ssidde 13-71

Fremgangsmøte ved godkjenning
Dirigentene starter med gjennomgang av sakene i årsberetning 2019, 
hvor delegatene gis anledning til å tegne seg på sakslisten. Deretter tas 
den enkelte årsberetningen opp til godkjenning. Samme gjennomgang av 
årsberetningene for 2020 og 2021.

I saker som fortsetter i påfølgende årsberetning gjør dirigentene landsmøtet 
oppmerksom på dette og ber om at delegatene tegner seg på sakslisten 
under den siste årsberetningen hvor saken omtales.

Til slutt tas sentralstyrets beretning samlet opp til godkjenning når alle 
årsberetninger er godkjent.
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 RREEGGNNSSKKAPP

 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Regnskapene følger kalenderåret. Foreløpig regnskap for 
2021 er langt frem for landsstyret høsten 2021 og vil bli 

foreløpig godkjent på forbundsstyremøte 01-2022 og endelig 
godkjenning på landsmøtet i 2025.

Alle regnskapene for hele året tas opp til godkjenning hver for seg.

Vedtatt budsjett for 2019-2021 på neste side til orientering.

 LANDSMØTESAK NR 5 Årlig budsjett for Norsk Tollerforbund 2019-2021

KTO Utgifter: Inntekter: KTO

6600 Kursvirksomhet 1 495 000kr         Medlemskontingent* 4 560 000kr        3000
5000 Honorarer tillitsvalgte 900 000kr            Renteinntekter 75 000kr             8030
5003 Lønn rådgiver 400 000kr            Tilskudd fra OU-fondsmidler 1 495 000kr        3100
5001 Lønn komm.rådgiver 650 000kr            
5002 Lønn red.med 20 000kr              
5400 Arbeidsgiveravgift 350 000kr            
5401 Arbeidsgiveravgift red.med 3 000kr                
5500 Pensjonskostnad tillitsvalgte 100 000kr            
5080 Feriepenger 35 000kr              
6200 Sentralstyret, inkl møtegodtgjørelser 170 000kr            
7000 Reiser 160 000kr            
7010 Representasjon 15 000kr              
6700 Aviser 10 000kr              
6400 Porto/Frankering 5 000kr                
6300 Telefon/Bredbånd 85 000kr              
7400 Gaver / blomster 35 000kr              
7800 Revisorhonorar 3 000kr                
7100 Kontingent YS 465 000kr            
7790 NTO 120 000kr            
7600 Rekvisita/teknisk utstyr 67 000kr              
6800 Reisekasse lokalforeninger 35 000kr              
6920 Tilskudd Tollercupen 20 000kr              
6500 Forsikringer 40 000kr              
7900 Andre driftsutgifter 20 000kr              
7110 Driftsutgifter NT nett 80 000kr              
7300 Landsmøte 2021 320 000kr            
6930 Jur. bistand/pol. rådg./konsulenttj. 120 000kr            
6940 Fordelingskostnader YS-S 35 000kr              
7701 Trykking Norsk Tollblad 140 000kr            
7702 Distribusjon Norsk Tollblad 135 000kr            
7703 Porto Norsk Tollblad 1 000kr                
7704 Reise Norsk Tollblad 10 000kr              
7705 Div. utg. Norsk Tollblad 6 000kr                
7706 Digitaliseringsprosjektet 50 000kr              
7710 Styreweb 60 000kr              Underskudd 30 000kr            

Totalt 6 160 000kr     Totalt 6 160 000kr     

* Gjennomsittslønn pr mnd 38.000x0,80% = Kr 304,- snittkontingent pr mnd X 1250 medlemmer

Årlig budsjett for NT-NETT/ Norsk Tollblad 2019-2021

Utgifter:
Inntekter:

Honorarer 650 000kr            
Feriepenger 20 000kr              Annonseinntekter 25 000kr             
Arbeidsgiveravgift 95 000kr              Tilskudd fra NT 1 112 000kr        
Trykking 140 000kr            
Distribusjon 135 000kr            
Driftsutgifter NT nett 80 000kr              
Porto 1 000kr                
Reiser 10 000kr              
Diverse utgifter 6 000kr                

Totalt 1 137 000kr     Totalt 1 137 000kr     
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 LANDSMØTESAK NR 5-1

 RRREEGNNSSKKAAAPP 220188

 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

• Revisjonsberetning 2018
• Noter til 2018-regnskapene
• NTs Foreningsregnskap pr 31.12.2018
• NTs Disp og Resevefond pr 31.12.2018
• NTs Begravelsesfond pr 31.12.2018
• Rolf Schønings / C.A. Okkenhaugs fond pr 31.12.2018

  
Til Norsk Tollerforbund 
 
 
REVISJONSBERETNING 2018 
 
Vi har revidert følgende regnskaper for Norsk Tollerforbund for året 2018: 
 
1. Foreningsregnskapet, bestående av kto. 4280.05.32080 og 4280.11.19349 (skattetrekk) i RørosBanken. 
2. Begravelsesfondet, bestående av konto 4280.05.37295 i RørosBanken. 
3. Disposisjons- og reservefond, bestående av kto. 4280.49.02176 i RørosBanken. 
4. Rolf Schønnings fond/C.A.Okkenhaugs fond, bestående av kto. 4280.49.02192 i RørosBanken. 
 
Regnskapene er avgitt av Norsk Tollerforbunds kasserer Hans Helge Fredriksen. 
 
1. Foreningsregnskapet  

Viser en bankbeholdning på kr 5.310.312,17 (kto. 4280.05.32080) og kr 106.867 (kto. 4280.11.19349) 
pr. 31.12.2018.  

 
2. Begravelsesfondet 

Viser en bankbeholdning på kr 361.547,62 (4280.05.37295) pr. 31.12.2018. 
 

3. Disposisjons- og reservefond 
Viser en bankbeholdning på kr 7.189.850,43 (4280.49.02176) pr. 31.12.2018. 

 
4. Rolf Schønnings fond/ C.A. Okkenhaugs fond 

Viser en bankbeholdning på kr 383.129,40 (4280.49.02192) pr. 31.12.2018. 
 
 
Vår oppgave er å granske Norsk Tollerforbunds regnskap og behandling av dets anliggender for øvrig. 
 
Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som 
underbygger regnskapspostene og i den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått foreningens 
formuesforvaltning og interne kontroll. 
 
Etter vår mening er regnskapet gjort opp i samsvar med gjeldende bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for 
Norsk Tollerforbunds økonomiske stilling pr. 31.12.2018, og for årets samlede resultat. 
 
 

Oslo den 18.januar 2019 
 

 
 
 
Sigrid Hjetland     Hanne Meiningen 
revisor       revisor  

 Status Regnskap 2018

 Sentralstyret er av den oppfatning at regnskapet for 2018 er i henhold 
til de budsjetter og vedtak som er gjort av landsmøtet 2018 og senere 
justeringer gjort av landsstyret i perioden. Sentralstyret anbefaler at 
regnskapet for 2018 godkjennes.



SSIDEE 4444 LLAANNDDSSMMØØØTTTEEBBERRETTNNINNG 2019--200221 LAANDDSSSMMØØTTTEBBBEERREETTNNINNGGG 2201999-220211 SIDDEE 45NORSK TOLLERFORBUND - ET NATURLIG VALG

 RRREEGNNSSKKAAAPP 220188

 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

NOTER TIL 2018 REGNSKAPENE 
 

A: FORENINGSREGNSKAPET: 
 
Note 1  Tollbladet: 
 
Regnskapet for 2018 viste en bokført totalkostnad på  Kr  825.839,- 
Annonseinntekter      Kr   -15.000,- 
Tilskudd fra NT      Kr  810.839,- 
 
Dette er kr 119.161,- mindre enn totalbudsjett i perioden for Tollbladet. Årsaken til dette avviket er bl.a.  
2 færre utgivelser enn tidligere. 
 
Driftsregnskapet for øvrig: 
 
Note 2: Kontingenter 
 
Totale kontingentinntekter beløp seg til kr 3.956.995,-, noe som var kr 134.995,- over periodens budsjett. 
Som kjent var vi usikre ved fremleggelse av budsjettforslaget på LM 2015 på hvor mange medlemmer vi 
ville ha etter oppgaveoverføringen til Skatt fom 1/1-16. Vi la derfor fram et forslag til budsjett hvor 1300 
medlemmer var utgangspunktet vårt for årene 2016-2018. Gjenomsnittet for året 2018 ble  
ca 1350 medlemmer 
 
Note 3: Kursvirksomheten   
 
Kursaktiviteten for 2018 har vært høy, og flere lokalforeninger har arrangert som tidligere år egne kurs 
tilpasset sine behov. 
 
Til tross for høy aktivitet på kursfronten ble det underforbruk på kr 143.101,- som ble overført OU-midlene 
for 2019 
. 
Jfr kto 2740 i balansen.  
 
 
Note 4: Sentralstyret 
 
Ca kr 37.600,- i overforbruk. Til tross for færre besøk i regionene, så ble det et lite overforbruk, som bl.a. 
kan tilskrives en større satsing, med flere deltakere, på «Arendaluka». 
 
Note 5: Digitaliseringsprosjektet NT 
 
Dette er en kostnad/budsjettpost som det ikke ble tatt høyde for på LM 2015. Grunnet utflytting fra lokalene 
i Schweigaardsgt. 15, så må alle NTs arkiv «slankes», da det er formidable mengder som vi lagrer på ulike 
steder. Kostnadene på totalt kr 28.526,- representerer lønn til sommerhjelp som har skannet 
dokumenter/gamle Tollblader. 
 
Til tross for at 2018 var siste år i landsmøteperioden 2016-2018, så viste driftsregnskapet for 2018 et positivt 
resultat med kr 245.070,-, mot et forventet budsjettert underskudd med kr 184.500,-. 
 
 
B: BEGRAVELSESFONDET: 
 
 

Begravelsesfondet for medlemmer født før 1940 (for de som ikke var med i den frivillige sparingen) er 
fortsatt aktivt, og saldo ved utgangen av året 2018 var kr 361.548,-. 
 
Det ble utbetalt kr 16.000,- i bidrag i 2018, som fordeler seg på 3 utbetalinger med kr 4.000,- (100%), og 2 
utbetalinger med kr 2.000,- (50%). 
 
 
C: DISP&RESERVEFONDET 
 
Pr 31.12.2018 var det bokført kr 7.189.850,- på denne kontoen. Som kjent så har utbytte fra de kollektive 
forsikringene gjennom YS-systemet (Gjensidige) bidratt med over 2.000.000,- etter at Gjensidige ble ett 
børsnotert selskap for ca 10 år siden. Dette har blitt «tilgangsført» denne kontoen over de siste årene. 
 
Dette var også bakgrunnen for at sentralstyret fremmet ett forslag på å investere i en fritidsbolig i Løkken, 
Danmark i fjor. Imidlertid så ble dette ikke noe av, da danske myndigheter ikke innvilget vår søknad om 
kjøp av eiendom i Danmark. 
 
Utbytte fra Gjensidige utgjorde for 2017 (utbetalt i 2018) hele kr 432.957,-. 
 
 
D: ROLF SCHØNINGS/C.A.OKKENHAUGS FOND 
 
Saldo pr 31.12.2018 var kr 383.129,-. Det ble innvilget i alt 3 stk søknader for utbetaling av støtte fra fondet 
i 2018, som utgjorde i overkant av kr 6000,- totalt.  
 
 
 

Hans Helge Fredriksen 
Kasserer 
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 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

NT- foreningsregnskapet - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap/budsjett: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kontonr Kontonavn Kontosum Budsjett
Driftsutgifter

7900  Andre driftsutgifter -12 227,84 -20 000
7940  Lønnsforhandlinger -1 874,58

SUM Driftsutgifter -5 645 522,32 -5 616 500

DRIFTSRESULTAT 168 841,68 -274 500

Finansposter

8030  Renteinntekter bankkto 32080 76 228,60 90 000
SUM Finansposter 76 228,60 90 000

RESULTAT FØR SKATTER 245 070,28 -184 500

Skatter og årsdisp

SUM Skatter og årsdisp

ÅRSRESULTAT 245 070,28 -184 500

Disp. av årsresultat

8960  Overføring egenkapital (kapitalkonto). -245 070,28
SUM Disp. av årsresultat -245 070,28

ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00 -184 500

2019 © www.alphareg.noNT- foreningsregnskapet 02.01.2019 Side 2 of 2

NT- foreningsregnskapet - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap/budsjett: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kontonr Kontonavn Kontosum Budsjett

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3000  Kontingenter lokalforeninger 3 956 995,00 3 822 000
3100  OU-fondsmidler 1 811 869,00 1 495 000
3200  Kontingenter fordelsmedlemmer 30 500,00
3960  Andre inntekter 15 000,00 25 000

SUM Driftsinntekter 5 814 364,00 5 342 000

Driftsutgifter

5000  Lønn/honorarer tillitsvalgte -682 548,00 -870 000
5001  Lønn komm.rådgiver NT -643 110,00 -615 000
5002  Lønn red.med. NT -20 000
5003  Lønn rådgiver -378 520,00 -307 500
5080  Feriepenger -25 844,00 -35 000
5100  Pensjonskostnad tillitsvalgte -79 356,00 -100 000
5400  Arbeidsgiveravgift -280 109,00 -255 000
5401  Arbeidsgiveravgift red.med. NT -3 000
6200  Sentralstyret -222 672,96 -185 000
6300  Mobiltelefon/Bredbånd -72 379,29 -83 000
6400  Porto/Frankering -775,00 -5 000
6500  Forsikringer -34 814,00 -39 000
6600  Kursvirksomhet -1 811 869,00 -1 495 000
6700  Aviser -4 889,00 -18 000
6800  Reisekasse lokalforeninger -35 000,00 -35 000
6920  Tilskudd Tollercupen -40 000,00 -20 000
6930  Juridisk bistand-rådgiving-konsulenttj. -75 000
6940  Fordelingskostnader YS-S -24 937,00 -35 000
7000  Reiser -100 853,95 -165 000
7010  Representasjon -5 926,00 -15 000
7100  Kontingent YS -439 126,50 -421 000
7110  Driftsutg. NT nett -3 050,00 -40 000
7300  Landsmøte -257 090,99 -290 000
7400  Gaver/Blomster/Kranser -84 178,50 -35 000
7600  Rekvisita/Teknisk utstyr -42 122,74 -40 000
7701  Trykkingsutgifter Norsk Tollblad -97 950,00 -140 000
7702  Distribusjon Norsk Tollblad -66 800,16 -135 000
7703  Porto Norsk Tollblad -1 000
7704  Reiser Norsk Tollblad -10 000
7705  Diverse utgifter Norsk Tollblad -17 979,46 -6 000
7706  Digitaliseringsprosjektet -28 526,00
7710  Styreweb -42 350,00
7790  NTO/UFE -105 642,35 -100 000
7800  Revisjonshonorar -3 000,00 -3 000

2019 © www.alphareg.noNT- foreningsregnskapet 02.01.2019 Side 1 of 2
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 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

NT- foreningsregnskapet pr. 31.12.2018 BALANSE

Kontosum Regn. i jorKtonr  Kontonavn

Eiendeler
Omløpsmidler

1510  Utestående OU-fondsmidler 0,00 134 757,64
1640  Skattetrekkskto. 42801119349 106 867,00 120 034,00
1920  Bank innskudd, ktonr 42800532080 5 310 312,17 5 371 315,30

Sum Omløpsmidler 5 417 179,17 5 626 106,94

SUM Eiendeler 5 417 179,17 5 626 106,94

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

2050  Opptjent egenkapital 5 009 660,22 4 764 589,94
2099  Årsresultat (opptj. egenkapital) 0,00 119 913,00

Sum Egenkapital 5 009 660,22 4 884 502,94

Langsiktig Gjeld
2186  Avsetning Landsmøte 0,00 580 000,00

Sum Langsiktig Gjeld 0,00 580 000,00

Kortsiktig Gjeld
2700  Oppgjørskonto for skattetrekk 106 746,00
2730  Oppgjørkonto for arbeidsgiveravgift 43 801,00 48 954,00
2740  OU-fondsmidler overført 143 100,95
2750  Oppgjørskonto for pensjonsinnskudd 113 871,00 112 650,00

Sum Kortsiktig Gjeld 407 518,95 161 604,00

SUM Egenkapital og gjeld 5 417 179,17 5 626 106,94

F 2019 © AlphaReg ASNT- foreningsregnskapet 03.01.2019 - Side 1 av 1

Dine notater:
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 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

NT´S DISP- OG RESERVEFOND - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kontonr Kontonavn Kontosum

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3950  Andre inntekter 432 957,00
SUM Driftsinntekter 432 957,00

Driftsutgifter

7300  YS-S synlighetskampanje -31 320,00
7900  Andre driftsutgifter -12 500,00
7920  Bidrag TV-aksjon

SUM Driftsutgifter -43 820,00

DRIFTSRESULTAT 389 137,00

Finansposter

8030  Renteinntekter 103 682,75
SUM Finansposter 103 682,75

RESULTAT FØR SKATTER 492 819,75

Skatter og årsdisp

SUM Skatter og årsdisp

ÅRSRESULTAT 492 819,75

Disp. av årsresultat

8960  Overføring egenkapital (kapitalkonto). -492 819,75
SUM Disp. av årsresultat -492 819,75

ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

2019 © www.alphareg.noNT´S DISP- OG RESERVEFOND 02.01.2019 Side 1 of 1

NT´S DISP- OG RESERVEFOND pr. 31.12.2018 BALANSE

Kontosum Regn. i jorKtonr  Kontonavn

Eiendeler
Omløpsmidler

1920  Bank ktonr 4280.49.02176 7 189 850,43 6 697 030,68
Sum Omløpsmidler 7 189 850,43 6 697 030,68

SUM Eiendeler 7 189 850,43 6 697 030,68

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

2050  Opptjent egenkapital 7 189 850,43 6 697 030,68
Sum Egenkapital 7 189 850,43 6 697 030,68

SUM Egenkapital og gjeld 7 189 850,43 6 697 030,68

F 2019 © AlphaReg ASNT´S DISP- OG RESERVEFOND 03.01.2019 - Side 1 av 1
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 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

NT´S Begravelsesfond - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kontonr Kontonavn Kontosum

RESULTATREGNSKAP

Driftsutgifter

6600  Utbetaling av begravelsesbidrag -16 000,00
SUM Driftsutgifter -16 000,00

DRIFTSRESULTAT -16 000,00

Finansposter

8030  Renteintekter 42800537295 5 469,43
8140  Renteutgifter og gebyrer kto 37295 -100,00

SUM Finansposter 5 369,43

RESULTAT FØR SKATTER -10 630,57

Skatter og årsdisp

SUM Skatter og årsdisp

ÅRSRESULTAT -10 630,57

Disp. av årsresultat

8960  Overføring egenkapital (kapitalkonto) 10 630,57
SUM Disp. av årsresultat 10 630,57

ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

2019 © www.alphareg.noNT´S Begravelsesfond 02.01.2019 Side 1 of 1

NT´S Begravelsesfond pr. 31.12.2018 BALANSE

Kontosum Regn. i jorKtonr  Kontonavn

Eiendeler
Omløpsmidler

1920  Bank kto 42800537295 361 547,62 372 178,19
Sum Omløpsmidler 361 547,62 372 178,19

SUM Eiendeler 361 547,62 372 178,19

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

2050  Opptjent egenkapital 361 547,62 372 178,19
Sum Egenkapital 361 547,62 372 178,19

SUM Egenkapital og gjeld 361 547,62 372 178,19

F 2019 © AlphaReg ASNT´S Begravelsesfond 03.01.2019 - Side 1 av 1
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Rolf Schønings/C.A.Okkenhaugs fond - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kontonr Kontonavn Kontosum

RESULTATREGNSKAP

Driftsutgifter

6500  Utbetaling av bidrag -6 099,00
SUM Driftsutgifter -6 099,00

DRIFTSRESULTAT -6 099,00

Finansposter

8030  Renteinntekter 5 679,79
SUM Finansposter 5 679,79

RESULTAT FØR SKATTER -419,21

Skatter og årsdisp

SUM Skatter og årsdisp

ÅRSRESULTAT -419,21

Disp. av årsresultat

8960  Overføring egenkapital (kapitalkonto). 419,21
SUM Disp. av årsresultat 419,21

ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

2019 © www.alphareg.noRolf Schønings/C.A.Okkenhaugs fond 02.01.2019 Side 1 of 1

Rolf Schønings/C.A.Okkenhaugs fond pr. 31.12.2018 BALANSE

Kontosum Regn. i jorKtonr  Kontonavn

Eiendeler
Omløpsmidler

1920  Bank ktonr 42804902192 383 129,40 383 548,61
Sum Omløpsmidler 383 129,40 383 548,61

SUM Eiendeler 383 129,40 383 548,61

Egenkapital og gjeld
Egenkapital

2050  Opptjent egenkapital 383 129,40 383 548,61
Sum Egenkapital 383 129,40 383 548,61

SUM Egenkapital og gjeld 383 129,40 383 548,61

F 2019 © AlphaReg ASRolf Schønings/C.A.Okkenhaugs fond 03.01.2019 - Side 1 av 1
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 DEL III 5 - LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 5-2

• Revisjonsberetning 2019
• Noter til 2019-regnskapene
• NTs Foreningsregnskap pr 31.12.2019
• NTs Disp og Resevefond pr 31.12.2019
• NTs Begravelsesfond pr 31.12.2019
• Rolf Schønings / C.A. Okkenhaugs fond pr 31.12.2019

Til Norsk Tollerforbund 
 
 
REVISJONSBERETNING 2019 
 
Vi har revidert følgende regnskaper for Norsk Tollerforbund for året 2019: 
 
1. Foreningsregnskapet, bestående av kto. 4280.05.32080 og 4280.11.19349 (skattetrekk) i RørosBanken. 
2. Begravelsesfondet, bestående av konto 4280.05.37295 i RørosBanken. 
3. Disposisjons- og reservefond, bestående av kto. 4280.49.02176 i RørosBanken. 
4. Rolf Schønnings fond/C.A.Okkenhaugs fond, bestående av kto. 4280.49.02192 i RørosBanken. 
 
Regnskapene er avgitt av Norsk Tollerforbunds kasserer Hans Helge Fredriksen. 
 
1. Foreningsregnskapet  

Viser en bankbeholdning på kr 5.083.106,97 (kto. 4280.05.32080) og kr 129.849 (kto. 4280.11.19349) 
pr. 31.12.2019.  

 
2. Begravelsesfondet 

Viser en bankbeholdning på kr 350.801,16 (4280.05.37295) pr. 31.12.2019. 
 

3. Disposisjons- og reservefond 
Viser en bankbeholdning på kr 7.732.577,40 (4280.49.02176) pr. 31.12.2019. 

 
4. Rolf Schønnings fond/ C.A. Okkenhaugs fond 

Viser en bankbeholdning på kr 383.154,19 (4280.49.02192) pr. 31.12.2019. 
 
 
Vår oppgave er å granske Norsk Tollerforbunds regnskap og behandling av dets anliggender for øvrig. 
 
Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som 
underbygger regnskapspostene og i den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått foreningens 
formuesforvaltning og interne kontroll. 
 
Etter vår mening er regnskapet gjort opp i samsvar med gjeldende bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for 
Norsk Tollerforbunds økonomiske stilling pr. 31.12.2018, og for årets samlede resultat. 
 
 

Oslo den 10.februar 2020 
 

 
 
 
Sigrid Hjetland     Hanne Meiningen 
revisor       revisor  

 Status Regnskap 2019

 Sentralstyret er av den oppfatning at regnskapet for 2019 er i henhold 
til de budsjetter og vedtak som er gjort av landsmøtet 2018 og senere 
justeringer gjort av landsstyret i perioden. Sentralstyret anbefaler at 
regnskapet for 2019 godkjennes.
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NOTER TIL 2019 REGNSKAPENE 
 

A: FORENINGSREGNSKAPET: 
 
Note 1  Tollbladet: 
 
Regnskapet for 2019 viste en bokført totalkostnad på  Kr  983.161,- 
Annonseinntekter      Kr   -65.000,- 
Tilskudd fra NT      Kr  918.161,- 
 
Dette er kr 1800,- mindre enn budsjettet pr år i perioden for Tollbladet.  
 
Driftsregnskapet for øvrig: 
 
Note 2: Kontingenter 
 
Totale kontingentinntekter beløp seg til kr 4.675.896,-, noe som var kr 118.896,- over inneværende 
landsmøteperiodes budsjett. 
Som kjent var vi usikre ved fremleggelse av budsjettforslaget på LM 2018 på hvordan innføringen av 
prosenttrekk ville slå ut.  
 
Note 3: Kursvirksomheten   
 
Kursaktiviteten for 2019 har vært svært høy, og hvor hovedfokus var på omstillingskursene som ble holdt 
flere steder i landet, og som totalt kostet over 1 million kroner, av totalt kr 1.800.000,- som var til rådighet.
 
Dette medførte et overforbruk på kr 342.499,13,- av OU-midler i 2019, noe som vi «drar» med oss inn i 
2020. 
. 
Jfr kto 1510 i balansen.  
 
 
Note 4: Sentralstyret 
 
Ca kr 98.000,- i overforbruk. Til tross for færre besøk i regionene, så ble det et lite overforbruk, som bl.a. 
kan tilskrives en større satsing, med flere deltakere, på «Arendaluka». 
 
Note 5: Digitaliseringsprosjektet NT 
 
Grunnet utflytting fra lokalene i Schweigaardsgt. 15, så var det påkrevet at alle NTs arkiv måtte «slankes», 
da det er minimale muligheter for lagring i nye lokaler i Tollbugata 1. I 2019 ble det gjennomført et krafttak
for å få digitalisert våre arkiver av Tollblader etc. I tillegg måtte det kjøpes inn mye teknisk utstyr, for å 
kunne gjennomføre arbeidet. Dette medførte at hele landsmøteperiodens budsjett ble overskredet allerede i 
år. Det gjenstår fortsatt en del arkivmateriale som må skannes og digitaliseres, og vi har måttet leie 
lagerplass utenfor eget bygg i påvente av at resten av jobben kan utføres. 
 
Note 6: Reiser 
 
En overskridelse på ca kr 80.000,- som kommer bl.a.av som følge av behov for samling til møter ifm bl.a.  
NT-OU, TOLL-OU (divisjonstillitsvalgte deltagelse i IDF-møter). 
 
Note 7: Divisjonstillitsvalgte-honorar 
 

Det var ikke tatt høyde for valg av divisjonstillitsvalgte, og avlønning av disse ved LM2018. Dette vil 
medføre en årlig kostnad på kr 100.000,-. 
Note 8  Juridisk bistand: 
 
Her er årets kostnad på hele kr 350.031,-, som utgjør en overskridelse på kr 230.000,-. Neste hele kostnaden 
refererer seg utgifter ifm den pågående uenigheten av tolkningen av HTAs paragrafer knyttet til «rød-dager 
og kost/diett». 
 
Driftsregnskapet for 2019 ga et negativt resultat med kr -32.291,62,-, mot et forventet budsjettert underskudd 
med kr -5.000,-. 
 
 
B: BEGRAVELSESFONDET: 
 
 
Begravelsesfondet for medlemmer født før 1940 (for de som ikke var med i den frivillige sparingen) er 
fortsatt aktivt, og saldo ved utgangen av året 2019 var kr 350.801,16,-. 
 
Det ble utbetalt kr 16.000,- i bidrag i 2019, som utgjør i alt 4 utbetalinger med kr 4.000,- (100%). 
 
C: DISP&RESERVEFONDET 
 
Pr 31.12.2019 var det bokført kr 7.732.577,40,- på denne kontoen. Som kjent så har utbytte fra de kollektive 
forsikringene gjennom YS-systemet (Gjensidige) bidratt med ca kr 2.500.000,- etter at Gjensidige ble ett 
børsnotert selskap for ca 11 år siden. Dette har blitt «tilgangsført» denne kontoen over de siste årene. 
 
Utbytte fra Gjensidige utgjorde for 2018 (utbetalt i 2019) hele kr 431.112,-. I tillegg ble det tilgangsført  
kr 111.615,- i renteinntekter, slik at egenkapitalen ble øket med ca kr 542.000,- for 2019. 
 
 
D: ROLF SCHØNINGS/C.A.OKKENHAUGS FOND 
 
Saldo pr 31.12.2019 var kr 383,154,19,-. Det ble innvilget i alt 2 stk søknader for utbetaling av støtte fra 
fondet i 2019, som utgjorde kr 5.680,- totalt.  
 
 
 

Hans Helge Fredriksen 
Kasserer 
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ÅRSRESULTAT: Foreningsregnskap - 2019
Regnskap/budsjett: 01.01.2019 - 31.12.2019  Fjorårstall: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto Navn
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3000 Medlemskontingenter
3100 Tilskudd fra OU-fondsmidler
3200 Fordelsmedlemmer
3960 Andre inntekter

Sum Driftsinntekter
Driftsutgifter

5000 Honorarer tillitsvalgte
5001 Lønn komm.rådgiver
5002 Lønn red.med
5003 Lønn rådgiver
5004 Lønn divisjonstillitsvalgte
5080 Feriepenger
5100 Pensjonskostnad tillitsvalgte
5400 Arbeidsgiveravgift
5401 Arbeidsgiveravg. red.med
6200 Sentralstyret
6300 Telefon/Bredbånd
6400 Porto/Frankering
6500 Forsikringer
6600 Kursvirksomhet
6700 Aviser
6800 Reisekasse lokalforeninger
6920 Tilskudd Tollercupen
6930 Jur.bistand/pol.rådg./konsulenttj.
6940 Fordelingskostnader YS-S
6950 Lagerleie
7000 Reiser
7010 Representasjon
7100 Kontingent YS
7110 Driftsutgifter NT nett
7300 Landsmøte 2021
7400 Gaver/Blomster
7600 Rekvisita/Teknisk utstyr
7701 Trykking Norsk Tollblad

  2020 © AlphaReg ASForeningsregnskap

I år I fjor Budsjett

4 675 895,75 3 956 995,00 4 560 000
1 883 071,95 1 811 869,00 1 495 000

40 000,00 30 500,00
65 000,00 15 000,00 25 000

6 663 967,70 5 814 364,00 6 080 000

-697 649,00 -682 548,00 -900 000
-673 723,00 -643 110,00 -650 000

-20 000
-359 845,00 -378 520,00 -400 000

-58 338,00
-41 656,00 -25 844,00 -35 000
-75 430,00 -79 356,00 -100 000

-304 224,00 -280 109,00 -350 000
-3 000

-268 057,26 -222 672,96 -170 000
-63 813,72 -72 379,29 -85 000

-364,00 -775,00 -5 000
-34 387,00 -34 814,00 -40 000

-1 883 071,95 -1 811 869,00 -1 495 000
-5 671,00 -4 889,00 -10 000

-35 000,00 -35 000,00 -35 000
-20 000,00 -40 000,00 -20 000

-350 031,26 -120 000
-18 938,00 -24 937,00 -35 000
-10 415,00

-241 845,22 -100 853,95 -160 000
-4 350,00 -5 926,00 -15 000

-430 657,50 -439 126,50 -465 000
-57 550,30 -3 050,00 -80 000

-320 000,00 -257 090,99 -320 000
-17 597,55 -84 178,50 -35 000

-151 069,94 -42 122,74 -67 000
-180 058,00 -97 950,00 -140 000

ÅRSRESULTAT: Foreningsregnskap - 2019
Regnskap/budsjett: 01.01.2019 - 31.12.2019  Fjorårstall: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto Navn
Driftsutgifter

7702 Distribusjon Norsk Tollblad
7703 Porto Norsk Tollblad
7704 Reise Norsk Tollblad
7705 Div. utg. Norsk Tollblad
7706 Digitaliseringsprosjektet
7710 Styreweb
7790 NTO
7800 Revisjonshonorar
7900 Andre driftsutgifter
7910 INVO dokumentsenter
7940 Lønnsforhandlinger

Sum Driftsutgifter
DRIFTSRESULTAT

Finansposter
8030 Renteinntekter
8140 Renteutgifter og gebyrer

Sum Finansposter
RESULTAT FØR SKATTER

Skatter og årsdisp

Sum Skatter og årsdisp
ÅRSRESULTAT

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital

Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER

  2020 © AlphaReg ASForeningsregnskap

I år I fjor Budsjett

-121 275,79 -66 800,16 -135 000
-1 000

-10 000
-8 103,91 -17 979,46 -6 000

-182 980,54 -28 526,00 -50 000
-69 873,60 -42 350,00 -60 000
-54 258,93 -105 642,35 -120 000

-3 000,00 -3 000,00 -3 000
-18 499,20 -12 227,84 -20 000

-6 449,23
-1 874,58

-6 768 183,90 -5 645 522,32 -6 160 000
-104 216,20 168 841,68 -80 000

72 359,05 76 228,60 75 000
-434,47

71 924,58 76 228,60 75 000
-32 291,62 245 070,28 -5 000

-32 291,62 245 070,28 -5 000

32 291,62 -245 070,28
32 291,62 -245 070,28

0,00 0,00 -5 000
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Balanse: Foreningsregnskap pr. 31.12.2019

Ktonr. Kontonavn

Eiendeler
Omløpsmidler
1510 Utestående OU-midler
1520 Forskudd INVO dokumentsenter
1640 Skattetrekkskto
1920 Bank innskudd 42800532080

Sum Omløpsmidler
SUM Eiendeler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital

Sum Egenkapital
Langsiktig Gjeld
2186 Avsetning Landsmøte

Sum Langsiktig Gjeld
Kortsiktig Gjeld
2700 Oppgjørskonto for skattetrekk
2730 Opgjørskonto for arbeidsgiveravgift
2740 OU-fondsmidler overført
2750 Oppgjørskonto for pensjonsinnskudd

Sum Kortsiktig Gjeld
SUM Egenkapital og gjeld

I år I fjor

342 499,13
37 474,50

129 852,00 106 867,00
5 083 106,97 5 310 312,17
5 592 932,60 5 417 179,17
5 592 932,60 5 417 179,17

4 977 368,60 5 009 660,22
4 977 368,60 5 009 660,22

320 000,00
320 000,00

129 731,00 106 746,00
50 990,00 43 801,00

0,00 143 100,95
114 843,00 113 871,00
295 564,00 407 518,95

5 592 932,60 5 417 179,17

Foreningsregnskap 02.01.2020 - Side 1 av 1  2020 © AlphaReg AS

                                                                                            Oslo, 10. februar 2020

      

       Fredrik Støtvig                                              Sigrid Hjetland                                  Hanne Meinigen                        Hans Helge Fredriksen                            
       Forbundsleder                                              Revisor                                              Revisor                                      Kasserer                          

Dine notater:
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ÅRSRESULTAT: Disp&Reservefondet - 2019
Regnskap/budsjett: 01.01.2019 - 31.12.2019  Fjorårstall: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto Navn I år I fjor
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3950 Andre inntekter 431 112,00
Sum Driftsinntekter 431 112,00
DRIFTSRESULTAT 431 112,00

Finansposter
8040 Renteinntekter 111 614,97

Sum Finansposter 111 614,97
RESULTAT FØR SKATTER 542 726,97

Skatter og årsdisp

Sum Skatter og årsdisp
ÅRSRESULTAT 542 726,97

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital -542 726,97

Sum Disp. av årsresultat -542 726,97
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

Balanse: Disp&Reservefondet pr. 31.12.2019

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 7 732 577,40

Sum Omløpsmidler 7 732 577,40
SUM Eiendeler 7 732 577,40

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 7 732 577,40

Sum Egenkapital 7 732 577,40
SUM Egenkapital og gjeld 7 732 577,40

                                                                                Oslo, 10. februar 2020

Fredrik Støtvig                              Sigrid Hjetland                                 Hanne Meiningen                                     Hans Helge Fredriksen                           
Forbundsleder                              Revisor                                             Revisor                                                    Kasserer
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ÅRSRESULTAT: Begravelsesfondet - 2019
Regnskap/budsjett: 01.01.2019 - 31.12.2019  Fjorårstall: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto Navn I år I fjor
RESULTATREGNSKAP
Driftsutgifter

6600 Utbetaling av begravelsesbidrag -16 000,00
Sum Driftsutgifter -16 000,00
DRIFTSRESULTAT -16 000,00

Finansposter
8030 Renteinntekter 42800537295 5 333,54
8140 Renteutgifter og gebyrer -80,00

Sum Finansposter 5 253,54
RESULTAT FØR SKATTER -10 746,46

Skatter og årsdisp

Sum Skatter og årsdisp
ÅRSRESULTAT -10 746,46

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital 10 746,46

Sum Disp. av årsresultat 10 746,46
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

Balanse: Begravelsesfondet pr. 31.12.2019

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 42800537295 350 801,16

Sum Omløpsmidler 350 801,16
SUM Eiendeler 350 801,16

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 350 801,16

Sum Egenkapital 350 801,16
SUM Egenkapital og gjeld 350 801,16

                                                                               Oslo, 10. februar 2020

Fredrik Støtvig                     Sigrid Hjetland                                         Hanne Meinigen                             Hans Helge Fredriksen              
Forbundsleder                      Revisor                                                    Revisor                                           Kasserer
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ÅRSRESULTAT: Schønings&Okkenhaugsfond - 2019
Regnskap: 01.01.2019 - 31.12.2019  Fjorårstall: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto Navn I år I fjor
RESULTATREGNSKAP
Driftsutgifter

6500 Utbetaling av bidrag -5 680,00
Sum Driftsutgifter -5 680,00
DRIFTSRESULTAT -5 680,00

Finansposter
8040 Renteinntekter 5 704,79

Sum Finansposter 5 704,79
RESULTAT FØR SKATTER 24,79

Skatter og årsdisp

Sum Skatter og årsdisp
ÅRSRESULTAT 24,79

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital -24,79

Sum Disp. av årsresultat -24,79
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00

Balanse: Schønings&Okkenhaugsfond pr. 31.12.2019

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 42804902192 383 154,19

Sum Omløpsmidler 383 154,19
SUM Eiendeler 383 154,19

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 383 154,19

Sum Egenkapital 383 154,19
SUM Egenkapital og gjeld 383 154,19

                                                                             Oslo, 10. februar 2020

Fredrik Støtvig                               Sigrid Hjetland                             Hanne Meiningen                             Hans Helge Fredriksen                   
Forbundsleder                               Revisor                                         Revisor                                             Kasserer
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 LANDSMØTESAK NR 5-3

 Status Regnskap 2020

 Sentralstyret er av den oppfatning at regnskapet for 2020 er i henhold 
til de budsjetter og vedtak som er gjort av landsmøtet 2018 og senere 
justeringer gjort av landsstyret i perioden. Sentralstyret anbefaler at 
regnskapet for 2020 godkjennes.

 RRREEGNNSSKKAAAPP 220200

 DEL III 5- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

• Revisjonsberetning 2020
• Noter til 2020-regnskapene
• NTs Foreningsregnskap pr 31.12.2020
• NTs Disp og Resevefond pr 31.12.2020
• NTs Begravelsesfond pr 31.12.2020
• Rolf Schønings / C.A. Okkenhaugs fond pr 31.12.2020

  
Til Norsk Tollerforbund 
 
 
REVISJONSBERETNING 2020 
 
Vi har revidert følgende regnskaper for Norsk Tollerforbund for året 2020                                                                   
: 
 
1. Foreningsregnskapet, bestående av kto. 4280.05.32080 og 4280.11.19349 (skattetrekk) i RørosBanken. 
2. Begravelsesfondet, bestående av konto 4280.05.37295 i RørosBanken. 
3. Disposisjons- og reservefond, bestående av kto. 4280.49.02176 i RørosBanken. 
4. Rolf Schønnings fond/C.A.Okkenhaugs fond, bestående av kto. 4280.49.02192 i RørosBanken. 
 
Regnskapene er avgitt av Norsk Tollerforbunds kasserer Hans Helge Fredriksen. 
 
1. Foreningsregnskapet  

Viser en bankbeholdning på kr 7.178.169,95 (kto. 4280.05.32080) og kr 115.865 (kto. 4280.11.19349) 
pr. 31.12.2020.  

 
2. Begravelsesfondet 

Viser en bankbeholdning på kr 333.931,99 (4280.05.37295) pr. 31.12.2020. 
 

3. Disposisjons- og reservefond 
Viser en bankbeholdning på kr 8.216.726,91 (4280.49.02176) pr. 31.12.2020. 

 
4. Rolf Schønnings fond/ C.A. Okkenhaugs fond 

Viser en bankbeholdning på kr 381,025,75 (4280.49.02192) pr. 31.12.2020. 
 
 
Vår oppgave er å granske Norsk Tollerforbunds regnskap og behandling av dets anliggender for øvrig. 
 
Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som 
underbygger regnskapspostene og i den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått foreningens 
formuesforvaltning og interne kontroll. 
 
Etter vår mening er regnskapet gjort opp i samsvar med gjeldende bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for 
Norsk Tollerforbunds økonomiske stilling pr. 31.12.2020, og for årets samlede resultat. 
 
 

Oslo den 28. mai 2021 
 

 
 
 
Sigrid Hjetland       Hanne Meiningen 
revisor         revisor  
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NOTER TIL 2020 REGNSKAPENE 
 

A: FORENINGSREGNSKAPET: 
 
Note 1  Tollbladet: 
 
Regnskapet for 2020 viste en bokført totalkostnad på  Kr  963.896,- 
Annonseinntekter      Kr   -49.489,- 
Tilskudd fra NT      Kr  914.407,- 
 
 
Driftsregnskapet for øvrig: 
 
Note 2: Kontingenter 
 
Totale kontingentinntekter beløp seg til kr 4.595.145,-, inkl kr 59.038 innbetalt fra fordelsmedlemmer. 
Totale kontingentinntekter er ca kr 35.000,- høyere enn budsjettert på landsmøte 2018. Det bemerkes at det 
ikke var budsjettert med inntekter fra fordelsmedlemmer på landsmøtet 2018, noe som tilsier at 
kontingentinngangen ligger litt under budsjett i snitt pr måned for 2020. 
 
Note 3: Kursvirksomheten   
 
Kursaktiviteten for 2020 har vært preget av svært lav aktivitet, grunnet pandemien vi er inne i.  
 
Dette medførte et underforbruk på hele kr 643.398,72,- av OU-midler i 2020, noe som vi «drar» med oss inn 
i 2021. 
. 
Jfr kto 2740 i balansen.  
 
 
Hele driften av NT har vært sterkt preget av pandemien vi fortsatt er inne i, og medførte at driftsutgiftene har 
holdt seg lave under hele året. Som kjent har stort sett alt vi har foretatt oss fra og med mars 2020 og ut året 
2020 vært på digitale plattformer.  
 
Dette har medført at driftsregnskapet for 2020 ga et positivt resultat med kr 758.855,63,-, mot et forventet 
budsjettert underskudd med kr -5.000,-. 
 
 
B: BEGRAVELSESFONDET: 
 
 
Begravelsesfondet for medlemmer født før 1940 (for de som ikke var med i den frivillige sparingen) er 
fortsatt aktivt, og saldo ved utgangen av året 2020 var kr 333.931,99,-. 
 
Det ble utbetalt kr 20.000,- i bidrag i 2020, som utgjør i alt 4 utbetalinger med kr 4.000,- (100%), og 2 stk 
utbetalinger med kr 2.000,- (50%). 
 
C: DISP&RESERVEFONDET 
 
Pr 31.12.2020 var det bokført kr 8.216.726,91,- på denne kontoen. Som kjent så har utbytte fra de kollektive 
forsikringene gjennom YS-systemet (Gjensidige) bidratt med ca kr 2.800.000,- etter at Gjensidige ble ett 
børsnotert selskap for ca 112 år siden. Dette har blitt «tilgangsført» denne kontoen over de siste årene. 
 
Utbytte fra Gjensidige utgjorde for 2018 (utbetalt i 2019) hele kr 417.114,-. I tillegg ble det tilgangsført  

kr 73.160,- i renteinntekter, slik at egenkapitalen ble øket med ca kr 484.000,- for 2020. 
 
 
D: ROLF SCHØNINGS/C.A.OKKENHAUGS FOND 
 
Saldo pr 31.12.2020 var kr 381.025,75,-. Det ble innvilget i alt 4 stk søknader for utbetaling av støtte fra 
fondet i 2020, som utgjorde kr 5.704,- totalt.  
 
 
 

Hans Helge Fredriksen 
Kasserer 

 DEL III 5- LANDSMØTETS FORHANDLINGER
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ÅRSRESULTAT: Foreningsregnskap - 2020
Regnskap/budsjett: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år Budsjett
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3000 Medlemskontingenter 4536 107,81 4560 000
3100 Tilskudd fra OU-fondsmidler 1784 161,00 1495 000
3200 Fordelsmedlemmer 59 038,00
3960 Andre inntekter 49 489,00 25 000

Sum Driftsinntekter 6428 795,81 6080 000
Driftsutgifter

5000 Honorarer tillitsvalgte -722 056,00 -900 000
5001 Lønn komm.rådgiver -655 404,00 -650 000
5002 Lønn red.med -20 000
5003 Lønn rådgiver -378 993,00 -400 000
5004 Lønn divisjonstillitsvalgte -100 002,00
5080 Feriepenger -24 440,00 -35 000
5100 Pensjonskostnad tillitsvalgte -86 378,00 -100 000
5400 Arbeidsgiveravgift -289 595,00 -350 000
5401 Arbeidsgiveravg. red.med -3 000
6200 Sentralstyret -34 151,85 -170 000
6300 Telefon/Bredbånd -68 587,09 -85 000
6400 Porto/Frankering - 752,00 -5 000
6500 Forsikringer -35 713,00 -40 000
6600 Kursvirksomhet -1784 164,00 -1495 000
6700 Aviser -6 184,00 -10 000
6800 Reisekasse lokalforeninger -35 000,00 -35 000
6920 Tilskudd Tollercupen -20 000,00 -20 000
6930 Jur.bistand/pol.rådg./konsulenttj. -21 125,00 -120 000
6940 Fordelingskostnader YS-S - 500,00 -35 000
6950 Lagerleie -30 627,00
7000 Reiser -89 245,85 -160 000
7010 Representasjon -15 000
7100 Kontingent YS -407 674,50 -465 000
7110 Driftsutgifter NT nett -21 138,87 -80 000
7300 Landsmøte 2021 -320 000,00 -320 000
7400 Gaver/Blomster -87 375,60 -35 000
7600 Rekvisita/Teknisk utstyr -37 238,92 -67 000
7701 Trykking Norsk Tollblad -204 130,00 -140 000
7702 Distribusjon Norsk Tollblad -91 261,78 -135 000
7703 Porto Norsk Tollblad -1 000
7704 Reise Norsk Tollblad -10 000
7705 Div. utg. Norsk Tollblad -13 100,06 -6 000
7706 Digitaliseringsprosjektet -50 000
7710 Styreweb -55 340,00 -60 000
7790 NTO -120 000
7800 Revisjonshonorar -3 000,00 -3 000
7900 Andre driftsutgifter -18 564,90 -20 000
7910 INVO dokumentsenter -74 671,50

Sum Driftsutgifter -5716 413,92 -6160 000
DRIFTSRESULTAT 712 381,89 -80 000

Finansposter
8030 Renteinntekter 48 278,73 75 000
8140 Renteutgifter og gebyrer -1 804,99

Sum Finansposter 46 473,74 75 000
RESULTAT FØR SKATTER 758 855,63 -5 000

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital -758 855,63

  2021 © AlphaReg ASForeningsregnskap 20.01.2021 Side 1 of 2

ÅRSRESULTAT: Foreningsregnskap - 2020
Regnskap/budsjett: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år Budsjett
Disp. av årsresultat
Sum Disp. av årsresultat -758 855,63
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER  0,00 -5 000

  2021 © AlphaReg ASForeningsregnskap 20.01.2021 Side 2 of 2
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Balanse: Foreningsregnskap pr. 31.12.2020

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1510 Utestående OU-midler 342 499,13
1520 Forskudd INVO dokumentsenter 37 474,50
1640 Skattetrekkskto 115 865,00 129 852,00
1920 Bank innskudd 42800532080 7178 169,95 5083 106,97

Sum Omløpsmidler 7294 034,95 5592 932,60
SUM Eiendeler 7294 034,95 5592 932,60

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 4977 368,60 4977 368,60
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) 758 855,63

Sum Egenkapital 5736 224,23 4977 368,60
Langsiktig Gjeld
2186 Avsetning Landsmøte 640 000,00 320 000,00

Sum Langsiktig Gjeld 640 000,00 320 000,00
Kortsiktig Gjeld
2700 Oppgjørskonto for skattetrekk 111 815,00 129 731,00
2730 Opgjørskonto for arbeidsgiveravgift 46 898,00 50 990,00
2740 OU-fondsmidler overført 643 398,72
2750 Oppgjørskonto for pensjonsinnskudd 115 699,00 114 843,00

Sum Kortsiktig Gjeld 917 810,72 295 564,00
SUM Egenkapital og gjeld 7294 034,95 5592 932,60

Foreningsregnskap 05.01.2021 - Side 1 av 1  2021 © AlphaReg AS

Dine notater:
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ÅRSRESULTAT: Disp&Reservefondet - 2020
Regnskap/budsjett: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3950 Andre inntekter 417 114,00
Sum Driftsinntekter 417 114,00
Driftsutgifter

7920 Bidrag TV-aksjon -6 125,00
Sum Driftsutgifter -6 125,00
DRIFTSRESULTAT 410 989,00

Finansposter
8040 Renteinntekter 73 160,51

Sum Finansposter 73 160,51
RESULTAT FØR SKATTER 484 149,51

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital

Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 484 149,51

Balanse: Disp&Reservefondet pr. 31.12.2020

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 8216 726,91 7732 577,40

Sum Omløpsmidler 8216 726,91 7732 577,40
SUM Eiendeler 8216 726,91 7732 577,40

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 7732 577,40 7732 577,40
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) 484 149,51

Sum Egenkapital 8216 726,91 7732 577,40
SUM Egenkapital og gjeld 8216 726,91 7732 577,40

Disp&Reservefondet 05.01.2021 - Side 1 av 1  2021 © AlphaReg AS  2021 © AlphaReg ASDisp&Reservefondet 05.01.2021 Side 1 of 1
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ÅRSRESULTAT: Begravelsesfondet - 2020
Regnskap/budsjett: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år
RESULTATREGNSKAP
Driftsutgifter

6600 Utbetaling av begravelsesbidrag -20 000,00
Sum Driftsutgifter -20 000,00
DRIFTSRESULTAT -20 000,00

Finansposter
8030 Renteinntekter 42800537295 3 250,83
8140 Renteutgifter og gebyrer - 120,00

Sum Finansposter 3 130,83
RESULTAT FØR SKATTER -16 869,17

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital

Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER -16 869,17

  2021 © AlphaReg ASBegravelsesfondet 05.01.2021 Side 1 of 1

Balanse: Begravelsesfondet pr. 31.12.2020

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 42800537295 333 931,99 350 801,16

Sum Omløpsmidler 333 931,99 350 801,16
SUM Eiendeler 333 931,99 350 801,16

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 350 801,16 350 801,16
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) -16 869,17

Sum Egenkapital 333 931,99 350 801,16
SUM Egenkapital og gjeld 333 931,99 350 801,16

Begravelsesfondet 05.01.2021 - Side 1 av 1  2021 © AlphaReg AS
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ÅRSRESULTAT: Schønings&Okkenhaugsfond - 2020
Regnskap: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år
RESULTATREGNSKAP
Driftsutgifter

6500 Utbetaling av bidrag -5 704,00
Sum Driftsutgifter -5 704,00
DRIFTSRESULTAT -5 704,00

Finansposter
8040 Renteinntekter 3 575,56

Sum Finansposter 3 575,56
RESULTAT FØR SKATTER -2 128,44

Disp. av årsresultat
8960 Overføringer annen egenkapital

Sum Disp. av årsresultat
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER -2 128,44

  2021 © AlphaReg ASSchønings&Okkenhaugsfond 05.01.2021 Side 1 of 1

Balanse: Schønings&Okkenhaugsfond pr. 31.12.2020

Ktonr. Kontonavn I år I fjor

Eiendeler
Omløpsmidler
1920 Bank innskudd, ktonr 42804902192 381 025,75 383 154,19

Sum Omløpsmidler 381 025,75 383 154,19
SUM Eiendeler 381 025,75 383 154,19

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
2050 Opptjent egenkapital 383 154,19 383 154,19
2099 Årsresultat (opptj. egenkapital) -2 128,44

Sum Egenkapital 381 025,75 383 154,19
SUM Egenkapital og gjeld 381 025,75 383 154,19

Schønings&Okkenhaugsfond 05.01.2021 - Side 1 av 1  2021 © AlphaReg AS
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Hvert forslag tas opp til godkjenning hver for seg.

Enkelte forslag har forutsetninger i at foregående forslag vedtas 
uten endringer. Dersom disse forutsetningene ikke kan holdes 

må sentralstyret trekke forslaget og legge frem revidert forslag for 
landsstyret.

I enkelte forslag følger det også med bindinger for senere forslag, 
noe som må hensyntas dersom det fremkommer endringsforslag 

under forhandlingene.

 LANDSMØTESAK NR 6

Forrslagg 6-1 Seennttraalstyyyretss forrrsllaag oomm aaadvvvokkaatavtaale

Forrslagg 6-2 Seennttraalstyyyretss forrrsllaag oomm oooppppreetttelse aavv NNTss EEieenddomssfonndd

Forrslag 66-3 Seenntrraalstyyrrets fforssslaagg ommm opppplløøsniing avv Schhønninngss og Okkkennhhauugss fondd

Forrslagg 6-4 Seennttraalstyyyretss forrrsllaag oomm oooppppreetttelse aavv NNTss VVellferrdsfoond

Forrslagg 6-5 Seennttraalstyyyretss forrrsllaag oomm aaavløønnnning aavv forrbuunndsskoontorret

Forrslagg 6-6 Seennttraalstyyyretss forrrsllaag NNNTs FFaaggppoolitiskkee Plaatttforrmm
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Forslag:
Norsk Tollerforbund forlenger advokatavtalen med Normann og Co for 
kommende landsmøteperiode og finansierer denne ved et fast kronebeløp 
pr måned pr medlem.

Hensikt:
Advokatavtalen er en særskilt medlemsfordel for NTs medlemmer som gir 
tilgang til juridisk rådgivning og reduserte priser på utvidet advokatbistand. 
NT mener en slik advokatforsikring er viktig for medlemmene å ha tilgang til, 
og noe som er mer og mer vanlig blant fagforbund å tilby.

Begrunnelse:
Siden sommeren 2020 har NT hatt en medlemsfordel med 15 timers gratis 
advokatbistand for NTs medlemmer. Ordningen koster NT 35 kroner pr medlem 
pr måned og har vært finansiert med ekstraordinær bruk av midler fra NTs 
disp. og reservefond. NT må finansiere denne utgiften på ca 500.00 pr år for 
kommende landsmøteperiode på en annen måte en å tære av oppsparte midler.

I 2020 har 36 medlemmer benyttet seg av medlemsfordelen en eller flere 
ganger. Hittil i 2021 (pr 31/8-2021) er det 30 medlemmer som har benyttet 
seg av medlemsfordelen en eller flere ganger. Tilbakemeldinger fra mange 
medlemmer er at det ikke kun er selve bruken, men at man har avtalen som 
en forsikring dersom man får behov for en slik juridisk tjeneste som årsaken 
til at man ønsker en slik avtale i NT.

Ulike andre forbund har også flere former for advokatbistand bakt inn i 
medlemskapet på ulike måter. NT er av den klare oppfatning at innholdet og 
omfanget i vår avtale er av de absolutt beste på markedet. Prisen er også 
meget konkurransedyktig sett i forhold til tilsvarende avtaler i andre YS-
forbund, og ikke minst i konkurrerende forbund i tolletaten. Til orientering 
vil koster en advokatavtale i NTL 71 kroner (pr 2018) pr måned for en avtale 
med større begrensninger på bruk enn NTs avtale.

 LANDSMØTESAK NR 6-1 Kostnaden for avtalen er bundet opp til antall ordinære medlemmer og er 
en kollektiv avtale. Man kan med andre ord ikke reservere seg fra avtalen 
– det er for alle eller ingen. Å bake beløpet inn i kontingentprosenten vil 
ikke gi en lik fordeling av utgiften blant medlemmene, og da NT har tak 
på kontingenten vil gjennomsnittsøkningen være høyere for å ikke ende 
med en underbudsjettering. Det foreslås derfor at utgiftene til obligatorisk 
advokatavtale finansieres med et fast kronebeløp pr måned som trekkes i 
tillegg til kontingenten for ordinære medlemmer. For andre medlemskategorier 
faktureres avtalen årlig.

Pr i dag vil dette medføre ett tilleggstrekk på kroner 35 pr måned pr medlem 
for å finansiere avtalen. Prisen på avtalen kan endres, og det vil da være opp 
til Forbundsstyret å vedta forlenge avtalen og fastsette endret kronebeløp 
eller å avvikle avtalen dersom vilkårene endres eller månedsbeløpet økes 
mer enn hva NT ser som akseptabelt.

Advokatavtalen omfatter privatrettslig bistand i inntil 15 timer i året. 
Deretter gis det rabatterte priser på ytterligere timer. Arbeidsrettslig bistand 
omfattes IKKE av medlemmets advokatavtale. NTs har egen avtalen om 
advokattjenester og denne er allerede inkludert i medlemmets medlemsvilkår. 
Medlemmer kan anmode om bistand fra NT som gjelder arbeidsrettslige 
forhold, og Forbundsstyret avgjør om slik støtte skal gis helt eller delvis.

Retningslinjene for bruk av advokatbistand skal beskrives i NTs Retningslinjer.

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om å finansiere Advokatavtalen med trekk av fast kronebeløp 
pr måned pr medlem anbefales vedtatt.



SSIDEE 8888 LLAANNDDSSMMØØØTTTEEBBERRETTNNINNG 2019--200221 LAANDDSSSMMØØTTTEBBBEERREETTNNINNGGG 2201999-220211 SIDDEE 89NORSK TOLLERFORBUND - ET NATURLIG VALG

FFFOOORRSLAAAG TTIILL LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL III 6- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 6-2

Forslag:
Norsk Tollerforbund oppretter et eget Eiendomsfond for alternativ 
kapitalforvaltning og sikring av økonomisk dekning til å administrere og 
drifte NTs eiendomsportefølje.

Hensikt:
Å forvalte NTs reservekapital på en bedre måte enn kun bankinnskudd, samt 
å kunne tilby gode medlemsfordeler for NTs medlemmer. Det er et overordnet 
mål at Eiendomsfondet, på sikt, skal kunne skape inntekter som bidrag til 
drift av Norsk Tollerforbund.

Begrunnelse:
Innen 1/1-2022 overføres de gjenstående eiendeler fra de sju lokalforeningene 
som nå avvikles ved NTs omorganisering. Eiendelene består av kontoinnskudd 
og to fritidseiendommer. NT har forpliktet seg til å forvalte disse verdiene slik 
at de kan være til gode for alle NTs medlemmer.
I flere landsmøteperioder har NT vurdert å investere i eiendom, både av hensyn 
til kapitalplassering og for samtidig ha gunstige egne medlemsfordeler.

Fondets grunnfinansiering gjøres ved:
• overføring verdien av fritidseiendommen fra OAT til fondet
• overføring verdien av fritidseiendommen fra VNT til fondet
• overføring alle bankinnskudd fra lokalforeningene ved avvikling til fondet
• overføring av kroner 6.000.000,- fra  NTs Disp. og reservefond til fondet.

Avhengig av hvor stor summen som overføres fra lokalforeningene vil ende 
på etter avsluttet regnskap 2021 vil egenkapitalen i fondet ved oppstart være 
på ca 6.500.000,- i eiendom og 8-9.000.000,- i kontoinnskudd.

I tillegg vil årlig tilskudd til fondet komme av:
• finansinntekter (renter)
• leieinntekter fra utleie av fritidseiendommer
• eventuell ny overføring av midler fra NTs driftsbudsjett og andre konti
• eventuell investering av midler fra andre fond
• eventuell avsetning fra NT-avdelingenes lokaladministrasjon

Utgiftene fra fondet vil bestå av alle utgifter knyttet til
• drift og vedlikehold av alle eiendommer i porteføljen
• utleieutgifter
• investeringsutgifter og avgifter
• administrasjon av fondet

I tillegg åpnes det for at NT-avdelingene kan be om å få overført inntil 
20% av årlige renteinntekter fra foregående års resultat en gang pr år som 
kompensasjon for å ikke lenger ha egne sparekonto hvor slike finansinntekter 
kan hentes fra.

Eiendomsfondet administreres av ett eget Eiendomsutvalg, nedsatt av 
Forbundsstyret for to år av gangen, og med eget mandat. Utvalget får ansvaret 
for alle praktiske gjøremål omkring administrasjon, drift, vedlikehold og utleie 
samt å utrede prospekter for kjøp og salg av ny og eksisterende eiendom. 
Kjøp og salg av eiendom skal vedtas av Forbundsstyret.

Retningslinjene for Eiendomsfondet skal beskrives i NTs Økonomiinstruks.

Henvisninger:
• NT-OU Forslag 10 – Omstillingsdokumentet – Kapittel 1 Felles Økonomi 

– Delrapport VIII Regnskap og Budsjett.
• NT-OU Avtale om Hytte i Myrkdal
• NT-OU Avtale om Hytte på Sjusjøen
• Regnskap 2020 fra NTs disp. og reservefond.

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om opprettelse av NTs Eiendomsfond og plassering av kapital 
anbefales vedtatt.
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FFFOOORRSLAAAG TTIILL LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL III 6- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 6-3

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om å oppløse Schønings og Okkenhaugs fond og overføre 
innestående kapital til NTs nyopprettede Velferdsfond anbefales vedtatt.

Forslag:
Norsk Tollerforbund oppløser Schønings og Okkenhaugs fond og 
overfører innestående midler til NTs Velferdsfond.

Hensikt:
NT ønsker at midlene satt av i dette fondet skal kunne komme flere medlemmer 
til gode og på den måten i større grad oppfylle det opprinnelige formålet til 
giverne.

Begrunnelse:
Tollforvalter C.A Okkenhaugs fond ble opprettet etter gavebrev mottatt 4. 
juni 1945 og distriktssjef Rolf Schønings fond ble opprettet etter gavebrev 
mottatt 1. juni 1970. 31.oktober 2009 ble fondene slått sammen til distriktssjef 
Rolf Schønings og tollforvalter C.A Okkenhaugs fond. 2. november 2012 ble 
navnet endret til Schønings og Okkenhaugs fond. Fondets grunnkapital var 
ved opprettelse på totalt 49.000 kroner (44.000 fra distriktssjef Rolf Schønings 
fond og kroner 5.000 fra Tollforvalter C.A Okkenhaugs fond). Pr 31/12-2020 er 
balansen 381.025 i fondets regnskap.

I løpet av de siste 25 år er det kun utnevnt en hedersbevisning ihht statuttenes 
formålsparagraf §2-1 (b). Av søknader til støtte for helbreds eller rekreasjons 
skyld etter formålsparagrafen §2-1(a) er det årlig et fåtall søkere (fra 1-5), og det 
er i hovedsak de samme søkerne år etter år. NTs oppfatning er derfor at dette 
blir en medlemsfordel for de få. NT mener at dette ikke lenger rettferdiggjør å 
ha et eget fond med midler bundet opp til kun disse to formålene.

NT ønsker i stedet å opprette et eget Velferdsfond som har til formål å samle 
midlene som brukes til utbetaling av samtlige gaver, bidrag og støtteordninger. 

I retningslinjene for dette Velferdsfondet vil de oppløste statuttenes §2-1(b) 
blir ivaretatt samt at det åpnes for andre grunner til søknad enn det som 
begrenses i statuttene i dag. NT ønsker også at midlene blir gjort disponible 
til en mer opprinnelig tolkning av helbred og rekreasjon skyld (som etter hva 
NT erfarer skal ha vært å hjelpe familier med dårlig råd til å kunne benytte seg 
av feriehjem/reise på ferie), og som ikke nødvendigvis er knyttet til sykdom/
lidelse og behandling av denne. Midlene som overføres fra Schønings og 
Okkenhaugs fond vil være med på å utgjøre grunnkapitalen Velferdsfondet. 
Se også eget forslag om opprettelse av Velferdsfond.

Henvisninger:
• Statutter for Schønings og Okkenhaugs fond av 2. november 2012.
• NT-OU Forslag 10 Omstillingsdokumentet – Kapittel 1 – Felles Økonomi 

– Delrapport VIII Regnskap og Budsjett
• Forslag til LM2021 om opprettelse av NTs Velferdsfond
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FFFOOORRSLAAAG TTIILL LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL III 6- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 6-4

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om opprettelse av NTs Velferdsfond og plassering av kapital fra 
Begravelsesfondet og Schønings og Okkenhaugs fond anbefales vedtatt.

Forslag:
Norsk Tollerforbund oppretter et eget velferdsfond for å samle alle 
utbetalinger til støtte og tilskudd i NT.

Hensikt:
Med felles økonomi bortfaller lokalavdelingenes egne budsjetter og 
finansiering av ulike formål som gaver, blomster, tilskudd til arrangementer, 
lag og pensjonistforeninger. Fra Velferdsfondet vil NT fortsatt kunne gi støtte 
til samme og andre formål, på like vilkår uansett hvilken NT-avdeling du nå 
blir organisert i.

Begrunnelse:
Alle de tidligere lokalforeningene har hatt egne bestemmelser for hvordan 
og hvor mye de gir i gaver til medlemmer, støtte til ulike arrangementer, lag 
og pensjonister. Det har vært store variasjoner på når det utdeles gaver/
blomster, tilskudd og hva slags støtte som er gitt, og beløpene har også 
variert veldig. I et felles NT med likhet som en av de viktige grunnverdiene vil 
dette nå harmoniseres ved at det blir like vilkår for når man tildeles en gave 
eller mottar støtte fra NT.

NT sentralt har også hatt egne budsjettposter for noe av det samme, både 
gaver/blomster, tilskudd til TV-aksjonen og tilskudd til Tollercupen. I tillegg 
betaler NT fortsatt ut begravelsesstøtte til en kategori medlemmer født før 
1940 som ikke har mottatt slik støtte tidligere.

Det lages egne retningslinjer for Velferdsfondet gjennom Økonomiinstruksen 
som fastslår regler for utbetaling, hva som er godkjente formål å støtte med 
mere. Forbundsstyret vil forvalte fondet, og kan delegere deler av ansvaret 
ned til NTs kasserer og AU.

Fondets grunnfinansiering gjøres ved:
• overføring av innestående midler på NTs Begravelsesfond til fondet
• overføring av innestående midler på Schønings og Okkenhaugs fond til 

fondet.

I tillegg vil årlig inntekter til fondet komme av:
• finansinntekter (renter)
• årlig tilskudd fra driftsbudsjettet
• eventuelt andre overføringer

Utgiftene fra fondet vil bestå av alle utgifter knyttet til
• begravelsesstøtte1

• gaver og blomster
• faste støtteutbetalinger2

• tilskudd etter søknad
• hedersbevisninger3

• eventuelt studiestipender4.

Alternativ bruk og plassering av fondets egenkapital kan vedtas av 
Forbundsstyret, men ikke på en slik måte at NT ikke har dekning for 
budsjetterte og fremtidige forpliktelser.

Velferdsfondet administreres til daglig av NTs kasserer, mens fastsettelse 
av retningslinjer for fondet ligger til Forbundsstyret. Det settes opp et eget 
budsjett og regnskap for Velferdsfondet som legges frem for Forbundsstyret 
og Landsmøtet.

Retningslinjene for Velferdsfondet skal beskrives i NTs Økonomiinstruks.

1  NT bør i de neste 12 årene overføre 5% av grunnkapitalen i fondet til det årlige budsjettet for Velferdsfondet 
for å finansiere utbetalingene til begravelsesstøtte slik at disse ikke spiser av de øvrige driftsmidlene. Etter 
dette forventes utbetalingene å være så små at de kan finansieres over budsjettet uten å tære på den 
gjenværende grunnkapitalen.

2 Pr i dag er dette Tollercupen og solidaritetsbidrag gjennom YS til TV-aksjonen. Beløpene og tilskuddene 
fastsettes av Forbundsstyret hvert år.

3 Hedersbevisninger er en åpning for å tildele en oppmerksomhet i tråd med statuttene i gamle C.A 
Okkenhaugs fond, som er avviklet.

4 Dersom det i NTs videre arbeid med Kurs- og opplæringsplanen blir vedtatt å innføre muligheter til å få 
støtte til opplæring/videreutdanning m.v. vil slik støtte tildeles etter søknad til Velferdsfondet.
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 LANDSMØTESAK NR 6-5

FFFOOORRSLAAAG TTIILL LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL III 6- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Forslag:
Forbundsleder avlønnes med et kronebeløp på kroner 895.500 (likt som i 
dag), som justeres likt rammen som fremforhandles i statsoppgjøret pr 1. 
mai hvert år. Øvrige stillinger og verv i sentraladministrasjonen avlønnes 
etter prosentvis størrelse av forbundsleders lønn med følgende satser:
• Nestleder 85%
• Rådgivere 74-85% etter innstilling fra forbundsleder.

Avlønningen forkortes med eventuell lønn fra Tolletaten.

For frikjøpte etter §38 avsettes også pensjonssparing for det beløpet som 
overskrider det som betales av Tolletaten.

Hensikt:
Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Tollerforbund skal ha en konkurransedyktig 
avlønning sett i forhold til ansvarsområder, tidsbruk og sammenlignet med andre 
organisasjoners ansatte og ledere. Avlønningen er uten andre tillegg for merarbeid 
og overtid. Leder og nestleder er begge en "ledende stilling" og er unntatt fra 
AML §§10-2 og 10-12 (første ledd) bestemmelser om arbeidstid. Rådgivere ved 
forbundskontoret er en "særlig uavhengig stilling" og er unntatt fra AML §§10-
2 og 10-12 (annet ledd) bestemmelser om arbeidstid. Stillingene gir ikke rett til 
overtidsbetaling eller andre tillegg for arbeid utover normalarbeidstid eller merarbeid.

Begrunnelse:
Avlønningen ved forbundskontoret har til nå vært sammenhengende 
med lønnsutviklingen til en bestemt gruppe avdelingsledere i Tolletaten. 
Omorganiseringen i etaten viste hvor sårbar denne lønnsmodellen har vært 
ved at alle tillitsvalgte brått skulle øke som lønn med mange lønnstrinn, noe 
som ville kostet NT over 650.000 mer pr år enn budsjettert. De tillitsvalgte i 
sentraladministrasjonen ba av den grunn landsstyret i 2019 om at NT kunne 
fravike bestemmelsen fra Landsmøtet i 2012 om automatisk lønnsutvikling i 
påvente av nytt forslag ble fremmet på landsmøtet i 2021.

Startlønn
Lønnsmodellen som foreslås basert på et utgangspunkt i kronebeløp i stedet 
for lønnstrinn. Kronebeløpet foreslås likt med hva forbundsleder har som lønn pr 
1/5-2021 som er kroner 895.500. De øvrige tillitsvalgte avlønnes i en fast matrise 
ut ifra forbundsleders lønn, men i stedet for en avstand på et antall lønnstrinn 
settes en prosentvis andel av forbundsleder lønnsnivå. På den måten holdes den 
proporsjonale avstanden mellom de ulike stillingene fast, og ikke som i tidligere 
lønnssystem hvor forbundsleder ved hver lønnsjustering økte den prosentvise 
avstanden ned til nestleder og rådgiverne.

Det åpnes i denne lønnsmodellen opp for at rådgiverne ved forbundskontoret 
kan avlønnes ulikt. I motsetning til for 15 år siden når første rådgiver ble ansatt 
er det i dag langt flere oppgaver som må løses ved forbundskontoret, og 
oppgavene betinger forskjellige faglige kompetanser. Det kan bety at oppgavene 
kan fordeles 50/50 mellom de som er tillitsvalgte ved forbundskontoret, og NT 
ønsker at dette skal komme til syne ved at forskjell i arbeidsmengde og ansvar 
også gir ulik avlønning.

Forbundsleder avgjør innenfor budsjettrammene i hvilket alternativ den enkelte 
rådgiver bør avlønnes i etter å ha hatt en lønnssamtale med hver enkelt rådgiver. 
Alternativene er satt slik:

Rådgiver Alternativ 1 74 %
Rådgiver Alternativ 2 78 %
Rådgiver Alternativ 3 80 %
Rådgiver Alternativ 4 82 %
Rådgiver Alternativ 5 85 %

Vilkårene for plasseringen i de ulike 
alternativene er beskrevet i Delrapport 
V i Forslag 10 – Omstillingsdokumentet 
– Kapittel 1 Felles Økonomi.

Lønnsutvikling
De ansatte har hatt en automatisk lønnsutvikling både etter de sentrale 
lønnsoppgjørene i staten hvor lønnstrinnenes kroneverdi er blitt regulert, og 
ved lokale lønnsforhandlinger i Tolletaten dersom en av de avdelingslederne 
forbundsleder har blitt avlønnet i forhold til er gitt tillegg på etats- eller 
divisjonsnivå. Dette erstattes med en flat lønnsjustering lik den rammen som 
fremforhandles i statsoppgjøret pr 1. mai hvert år. Dette sikrer en gjennomsnittlig 
lønnsvekst som også er forutsigbar og nøktern for budsjettplanleggingen.

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget til avlønning av forbundskontoret anbefales vedtatt.

Henvisninger:
• NT-OU Forslag 10 Omstillingsdokumentet – Kapittel 1 – Felles Økonomi – 

Delrapportene V Avlønning av sentraladministrasjonen
• Forslag til LM2021 om Budsjett.
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 LANDSMØTESAK NR 6-6

FFFOOORRSLAAAG TTIILL LLAANDDSMMMØØTTETT

 DEL III 6- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om å la Forbundsstyret utarbeide Fagpolitisk Plattform 2022-
2025 anbefales vedtatt.

Forslag:
Landsmøtet gir Forbundsstyret fullmakt til å utarbeide Norsk 
Tollerforbunds Fagpolitiske Plattform 2022-2025. Dokumentet skal på 
høring i hver av NT-avdelingene før det vedas av Forbundsstyret.

Hensikt:
Norsk Tollerforbunds Fagpolitiske Plattform er organisasjonens fireårige 
strategi for å jobbe mot formålene nedfelt i NTs Vedtekter.  NTs formål som 
fagforening er å:
• virke som en landsdekkende organisasjon for medlemmene
• utøve forhandlingsretten på vegne av medlemmene, slik som fastsatt i lov- 

og avtaleverk
• ivareta medlemmenes interesser når det gjelder

• lønns- og arbeidsvilkår,
• ansettelses-, pensjons- og utdanningsforhold,
• opplæring og kompetanseutvikling

• fremme utvikling av medlemmenes sosiale og kulturelle interesser i relasjon 
til arbeidsplassen og bidra til gode kollegiale forhold blant medlemmene

• aktivt medvirke til å fremme solidaritet, gode samarbeidsforhold innenfor 
arbeids-, organisasjons- og samfunnsliv.

• ivareta og utvikle organisasjons- og forhandlingsretten
• fremme samarbeid og solidaritet med andre faglige organisasjoner i inn- 

og utland
• arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, herunder ta 

avstand fra og aktivt jobbe imot enhver form for diskriminering
• være en aktiv faglig og samfunnspolitisk engasjert organisasjon med 

klart formulerte standpunkter. NT skal markedsføre forbundets syn og 
interesser gjennom organisasjonsvirksomhet og informasjonstiltak

• sikre medlemmene goder og fordeler ved å samarbeide med eksterne parter.

Begrunnelse:
NTs Fagpolitiske Plattform er et Styrende Dokument (PODO) som erstatter 
det tidligere Prinsipp-programmet. Forskjellen vil være at Fagpolitisk 
Plattform inneholder en bredere beskrivelse av det som skal være Verdi- og 
Ideologigrunnlaget for NTs virksomhet, og stake ut en felles kurs og mening 
om viktige temaer.

Dagens Prinsipp-program er en hybrid-løsning av NTs hovedområder og en 
opplisting av standardiserte gjøremål for en fagforening. Det er formålstjenlig 
å skape et større skille på dette og holde visjonene, verdiene og hovedmålene 
i et fagpolitisk program, og heller detaljere tiltakene i NTs Retningslinjer og de 
årlige handlingsplanene.

I forbindelse med overgang til ny organisasjon finner NT det uhensiktsmessig 
at et sittende sentralstyre skal lage føringer for et nytt Forbundsstyre ved 
å legge frem et forslag til Fagpolitisk Plattform. Det foreslås derfor at man 
Landsmøtet overfører myndigheten til å vedta NTs Fagpolitiske Plattform for 
2022-2025 til Forbundsstyret etter at dette har hatt forslaget ute på høring i 
lokaladministrasjonen.
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 LANDSMØTESAK NR 7

VEDDTTEEKKTTERR

 DEL III 7- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget til nye vedtekter anbefales vedtatt.

Forslag:
Norsk Tollerforbund vedtar det vedlagte forslaget til nye vedtekter.

Hensikt:
Vedtektene er forbundets "grunnlov" og spesifiserer organisasjonsstrukturen, 
opprettelsen av et styre, maktfordeling, medbestemmelse, formålet med 
organisasjonen med mere.

I de nye vedtektene er det lagt opp til ett større skille mellom hva som er 
vedtekter og hva som er andre styrende dokumenter. Vedtektene skal beskrive 
de store linjene som skal sikre at forbundet organiseres slik medlemmene 
ønsker og sikrer medbestemmelsen, mens de styrende dokumentene går 
mer i detalj på hvordan organiseringen og medbestemmelsen oppnås. 
Denne inndelingen i "lov og forskrift" skal gi Norsk Tollerforbund en mer 
dynamisk og tilpasningsdyktig organisasjon, samtidig som medlemmenes 
medbestemmelse ligger fast i bunn.

Begrunnelse:
Etter omorganiseringen i Tolletaten har Norsk Tollerforbund siden våren 2019 
hatt et eget prosjekt kalt NT-OU gående for å bygge en ny fagforeningsstruktur 
tilpasset Tolletaten spesielt og utviklingen i samfunnet generelt. Dette 
prosjektets hoveddokumenter har vært Forslag 9 – Styringsdokumentet, 
og Forslag 10 – Omstillingsdokumentet, begge har vært ute på høring i 
lokalorganisasjonen uten forslag til endringer. Alle de endringene som det nå 
er enighet om danner grunnlaget for NTs forslag til nye vedtekter. Vedtektene 
har også vært ute til høring i lokalorganisasjonen.

Det er ikke gjort endringer i vedtektene slik tidligere landsmøter har vært 
vane for å vedta, men i stedet er det bygget opp helt nye vedtekter fra bunnen 
av – på bakgrunn i de tidligere nevnte forslagsdokumenter.

De 15 kapitlene i utgående vedtekter er redusert til 10 i dette forslaget. Der 
hvor det er behov for flere detaljer enn hva som er beskrevet i vedtektene er det 
gjort henvisninger til NTs Styrende Dokumenter. De Styrende Dokumentene 
bygger i stor grad på tidligere tilsvarende bestemmelser, men er nå samlet i 
en mer strukturert form. Flere av disse dokumentene er på dette tidspunkt 

ikke ferdig skrevet, i påvente av at ny organisasjon blir vedtatt sammen med 
disse nye vedtektene.

NT vil i ny organisasjon ha følgende Styrende Dokumenter:
Nivå Kategori Henvisning Dokumenttittel Gjeldende fra Endringer Godkjent (dato og organ)

I PODO 01-01-01-01 Gjeldende vedekter i NT 07.nov.21 *
I PODO 01-02-01 Politisk Plattform 07.nov.21 *
I ØKAD 01-03-01 Budsjett 07.nov.21 *
II ØKAD 01-03-02 Budsjett for Eiendomsprosjektet NY
III ØKAD 01-03-03 Budsjett for Velferdsfondet NY
IV ØKAD 01-03-04 Lokalbudsjett NY

II ØKAD 01-04-01 Økonomiinstruks NY
II ØKAD 01-05-01 Retningslinjer for NT NY
II ØKAD 01-05-02 Etiske retningslinjer for NT *
II ØKAD 01-05-03 Varslingsrutiner i NT *
III ØKAD 01-05-04 Organisasjonshåndbok NT NY
II PODO 01-06-01 Handlingsplan *
II PODO 01-07-01 Vedtak i forbundsstyret NY
II ØKAD 01-08-01 Medlemsvilkår *

III ØKAD 01-09-01 Grafisk profil og navnsetting NY
III ØKAD 01-10-01 Personvernpolicy *
III ØKAD 01-10-02 Personvernerklæring *
III ØKAD 01-10-02-01 Personvernerklæring NT *
III ØKAD 01-10-02-02 Personvernerklæring NT Nett *
III ØKAD 01-10-02-03 Personvernerklæring NT Nytt *
III Plan 01-11-01 Kommunikasjonsplan i NT *
III Plan 01-11-02 Tiltaksliste *
III Plan 01-11-03 Årshjul (møteplan) *
III Plan 01-12-01 Kurs og opplæringsplan NY

III ØKAD 01-13-01 Mandater NY

III ØKAD 01-14-01 Stillingsinstrukser *

I PODO
II ØKAD
III PLAN
IV

Landsmøtet
Forbundsstyret
Forbundsledelse/forbundskontor
Lokalt

Politisk Dokument
Økonomiske Administrative Dokument
PlanleggingsDokumenter

Av disse er det spesielt Økonominstruks, Medlemsvilkår og Retningslinjer for 
NT som utfyller vedtektene.

Det vil av Forbundsstyret bli nedsatt et eget Kontroll- og vedtektsutvalg som 
blant annet vil ha som oppgave å verifisere at alle vedtak fattet i NTs besluttede 
organer er i tråd med NTs vedtekter og andre Styrende Dokumenter.



LAANDDSSSMMØØTTTEBBBEERREETTNNINNGGG 2201999-220211 SIDDDEE 11011NORSK TOLLERFORBUND - ET NATURLIG VALG

VEDDTTEEKKTTERR

 DEL III 7- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

VEDTEKTER V.2,0 NORSK TOLLERFORBUND

NT-OU Saksnr III-7 Vedtekter

Side | 
0

VEDTEKTER V.2,0
Forslag til landsmøtet 2021

 

VEDTEKTER V.2,0 NORSK TOLLERFORBUND 

 

NT-OU Saksnr III-7 Vedtekter 

Side | 
1 

Innhold 
KAPITTEL 1 - §1 FORBUNDET ............................................................................................................................ 4 

§1-1 Navn .............................................................................................................................................................................. 4 

§1-2 Tidligere navn og forbundshistorikk ............................................................................................................................... 4 

§1-3 Virkeområde .................................................................................................................................................................. 4 

§1-4 Formål ........................................................................................................................................................................... 4 

§1-5 Verdier .......................................................................................................................................................................... 5 

§1-6 Tilknytning til andre organisasjoner ............................................................................................................................... 5 

§1-7 Definisjoner ................................................................................................................................................................... 5 

KAPITTEL 2 – §2 MEDLEMSKAP ........................................................................................................................ 6 

§2-1 Som medlemmer kan opptas: ........................................................................................................................................ 6 

§2-2 Medlemskategorier ....................................................................................................................................................... 6 

§2-3 Medlemsvilkår ............................................................................................................................................................... 6 

§2-4 Æresmedlemskap .......................................................................................................................................................... 6 

§2-5 GDPR - personopplysninger ........................................................................................................................................... 6 

§2-6 Eksklusjon ..................................................................................................................................................................... 7 

§2-7 Begrensninger ............................................................................................................................................................... 7 

§ 2-8 Klageadgang .................................................................................................................................................................  7 

§2-9 Juridisk bistand .............................................................................................................................................................. 7 

KAPITTEL 3 – §3 KONTINGENT ......................................................................................................................... 8 

§3-1 Fastsettelse av kontingent ............................................................................................................................................. 8 

§3-2 Ekstraordinær kontingent .............................................................................................................................................. 8 

§3-3 Betaling av kontingent ................................................................................................................................................... 8 

§3-4 Fritak for kontingent ...................................................................................................................................................... 8 

§3-5 Kontingentrestanse ....................................................................................................................................................... 8 

§3-6 Fordeling av kontingent ................................................................................................................................................. 8 

KAPITTEL 4 – §4 ORGANISASJONEN ................................................................................................................. 9 



SSIDEE 110022 LLAANNDDSSMMØØØTTTEEBBERRETTNNINNG 2019--200221 LAANDDSSSMMØØTTTEBBBEERREETTNNINNGGG 2201999-220211 SIDDDEE 11033NORSK TOLLERFORBUND - ET NATURLIG VALG

VEDDTTEEKKTTERR

 DEL III 7- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

VEDTEKTER V.2,0 NORSK TOLLERFORBUND 

 

NT-OU Saksnr III-7 Vedtekter 

Side | 
2 

§4-1 Landsmøtet ................................................................................................................................................................... 9 

§4-2 Forbundsstyret ............................................................................................................................................................ 11 

§4-3 Utvalg og komiteer ...................................................................................................................................................... 12 

§4-4 Lokalorganisasjonen .................................................................................................................................................... 13 

KAPITTEL 5 – §5 FORBUNDETS ADMINISTRASJON ......................................................................................... 18 

§5-1 Forbundsledelsen består av: ........................................................................................................................................ 18 

§5-2 Forbundets sentraladministrasjon består av: ................................................................................................................ 18 

§5-3 Forbundskontoret ........................................................................................................................................................ 18 

KAPITTEL 6 – §6 TILLITSVALGTE ..................................................................................................................... 20 

§6-1 Forbundsleder ............................................................................................................................................................. 20 

§6-2 Nestleder ..................................................................................................................................................................... 20 

§6-3 Kasserer ...................................................................................................................................................................... 20 

§6-4 Kursansvarlig ............................................................................................................................................................... 20 

§6-5 Organisasjonsrådgiver ................................................................................................................................................. 21 

§6-6 Kommunikasjonsrådgiver ............................................................................................................................................ 21 

§6-7 Revisorer ..................................................................................................................................................................... 21 

§6-8 Utvalgsledere og utvalgsmedlemmer (komitemedlemmer) .......................................................................................... 21 

§6-9 Fratredelse og varaordninger ....................................................................................................................................... 21 

§6-10 Suspensjon og utestengelse fra verv ........................................................................................................................... 21 

§6-11 Valgbarhet .................................................................................................................................................................  22 

KAPITTEL 7 – §7 ØKONOMI ............................................................................................................................ 23 

§7-1 Økonomiinstruks ......................................................................................................................................................... 23 

§7-2 Driftsbudsjett .............................................................................................................................................................. 23 

§7-3 Budsjett for lokaladministrasjonen .............................................................................................................................. 23 

§7-4 Eiendomsfondet .......................................................................................................................................................... 23 

§7-5 Velferdsfondet ............................................................................................................................................................. 23 

§7-6 Disposisjons- og reservefondet .................................................................................................................................... 24 

§7-7 Lønn og honorarer ....................................................................................................................................................... 24 

VEDTEKTER V.2,0 NORSK TOLLERFORBUND 

 

NT-OU Saksnr III-7 Vedtekter 

Side | 
3 

§7-8 Reise, kost- og møtegodtgjørelser ................................................................................................................................ 24 

§7-9 Andre godtgjørelser og oppmerksomheter ................................................................................................................... 25 

§7-10 Kasserer ..................................................................................................................................................................... 25 

§7-11 Regnskap ................................................................................................................................................................... 25 

§7-12 Revisjon ..................................................................................................................................................................... 25 

KAPITTEL 8 – §8 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER ...................................................................................... 26 

§8-1 Avstemmingsregler ...................................................................................................................................................... 26 

§8-2 Stemmerett .................................................................................................................................................................  26 

§8-3 Fortolkning av vedtekter .............................................................................................................................................. 26 

KAPITTEL 9 – §9 SAMMENSLÅING / OPPLØSNING ......................................................................................... 27 

KAPITTEL 10 – §10 VEDTEKTSENDRINGER OG IKRAFTTREDEN ...................................................................... 27 

§10-1 Vedtektsendringer ..................................................................................................................................................... 27 

§10-2 Ikrafttreden ............................................................................................................................................................... 27 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER LOKALE AVDELINGER I NORSK TOLLERFORBUND (PR 7. NOVEMBER 2021). . 28 

NT-avdeling Oslofjord (NT-O) ............................................................................................................................................... 28 

NT-avdeling Vest (NT-V) ...................................................................................................................................................... 28 

NT-avdeling Midt (NT-M) ..................................................................................................................................................... 29 

NT-avdeling Øst (NT-Ø) ........................................................................................................................................................ 29 

NT-avdeling Nord (NT-N) ..................................................................................................................................................... 30 

NT-avdeling Gardermoen (NT-G) ......................................................................................................................................... 30 

NT-avdeling Direktoratet (NT-D) .......................................................................................................................................... 30 

NT-avdeling VD-Oslo (NT-VD-O) ........................................................................................................................................... 31 

NT-avdeling VD-Bergen (NT-VD-B) ....................................................................................................................................... 31 

NT-avdeling Lederne (NT-Led).............................................................................................................................................. 31 

 

 
  



SSIDEE 110044 LLAANNDDSSMMØØØTTTEEBBERRETTNNINNG 2019--200221 LAANDDSSSMMØØTTTEBBBEERREETTNNINNGGG 2201999-220211 SIDDDEE 11055NORSK TOLLERFORBUND - ET NATURLIG VALG

VEDDTTEEKKTTERR

 DEL III 7- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

VEDTEKTER V.2,0 NORSK TOLLERFORBUND 

 

NT-OU Saksnr III-7 Vedtekter 

Side | 
4 

Kapittel 1 - §1 Forbundet 
 
 
§1-1 Navn 
Forbundets navn er «Norsk Tollerforbund». Som forkortelse skal NT benyttes.  
 
Internasjonalt benyttes navnet «The Norwegian Customs Union». Som forkortelse skal NCU 
benyttes. 
 
Som undertittel til Norsk Tollerforbund skal «– et naturlig valg» benyttes. 
 
§1-2 Tidligere navn og forbundshistorikk 
Norsk Tollerforbund er opprettet 1. januar 1980 etter en sammenslåing av Norsk Tolltjenestemanns 
forbund av 03.08 1904 og Norsk Tolderforening av 18.05 1906. 
 
§1-3 Virkeområde 
Norsk Tollerforbund er et medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig fagforbund for medlemmer som 
har eller har hatt sitt virke i Tolletaten. 
 
§1-4 Formål 
Norsk Tollerforbunds formål er å  
 

 virke som en landsdekkende organisasjon for medlemmene 
 utøve forhandlingsretten på vegne av medlemmene, slik som fastsatt i lov- og avtaleverk 
 ivareta medlemmenes interesser når det gjelder 

o lønns- og arbeidsvilkår, 
o ansettelses-, pensjons- og utdanningsforhold, 
o opplæring og kompetanseutvikling 

 fremme utvikling av medlemmenes sosiale og kulturelle interesser i relasjon til 
arbeidsplassen og bidra til gode kollegiale forhold blant medlemmene 

 aktivt medvirke til å fremme solidaritet, gode samarbeidsforhold innenfor arbeids-, 
organisasjons- og samfunnsliv 

 ivareta og utvikle organisasjons- og forhandlingsretten 
 å fremme samarbeid og solidaritet med andre faglige organisasjoner i inn- og utland. 
 arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, herunder ta avstand fra og 

aktivt jobbe imot enhver form for diskriminering 
 være en aktiv faglig og samfunnspolitisk engasjert organisasjon med klart formulerte 

standpunkter. NT skal markedsføre forbundets syn og interesser gjennom 
organisasjonsvirksomhet og informasjonstiltak 

 sikre medlemmene goder og fordeler ved å samarbeide med eksterne parter 
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§1-5 Verdier 
Verdiene1 i Norsk Tollerforbund er: 

 Nærhet 
 Likhet 
 Demokratisk og Effektiv 
 Tydelig rolle- og ansvarsfordeling. 

 
 
§1-6 Tilknytning til andre organisasjoner 
Norsk Tollerforbund er tilsluttet hovedorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 
 
Norsk Tollerforbund er tilsluttet hovedsammenslutningen YS Stat. 
 
Norsk Tollerforbund kan være medlem i andre organisasjoner etter vedtak i Forbundsstyret. 
 
§1-7 Definisjoner 
Definisjoner og navnsetting på Norsk Tollerforbunds organer vedtas av forbundsstyret i det 
styrende Økonomisk Administrative Dokumentet Grafisk Profil og Navnsetting  
 
 
 

  

 
1 Mer om verdienes betydning er beskrevet i det styrende Økonomisk Administrative Dokumentet NTs Retningslinjer 
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Kapittel 2 – §2 Medlemskap 
 

§2-1 Som medlemmer kan opptas: 
 Ansatte i Tolletaten 
 Tidligere ansatte i Tolletaten 
 Studenter under utdanning i tollfaget  
 Forbundsstyret kan godkjenne medlemskap for andre enn de som er nevnt. 

 

Alle som har eller har hatt sitt arbeid i Tolletaten (tidligere Tollvesenet) har i utgangspunktet rett til 
medlemskap i Norsk Tollerforbund. Studenter som utdanner seg til tollfaget har rett til medlemskap så 
lenge de er i slike studier. 
 
Forbundsstyret kan ved behov etablere særskilte medlemskapsformer. Det skal i medlemsvilkårene 
tydelig fremkomme hvilke rettigheter og plikter som gjelder for disse medlemmene. 
 

§2-2 Medlemskategorier 
Norsk Tollerforbund har tre hovedkategorier av medlemskap med ulike forpliktelser for NT og ulike 
medlemsvilkår: 

 Ordinære medlemmer – medlemmer med et ansettelsesforhold i etaten 
 Fordelsmedlemmer – medlemmer med et tidligere ansettelsesforhold i etaten 
 Studentmedlemmer – studenter som utdanner seg innenfor tollfaget. 

 

Forbundsstyret fastsetter nærmere bestemmelser om rettigheter og plikter for de ulike 
medlemskategoriene samt hvordan medlemmene organiseres i medlemsvilkårene. 
 

Forbundskontoret kan av administrative hensyn dele inn medlemmene i ytterligere 
underkategorier. 
 

§2-3 Medlemsvilkår 
Medlemmene har et individuelt og personlig medlemskap i Norsk Tollerforbund med rettigheter og 
plikter fastsatt i NTs Økonomisk Administrative Dokument Medlemsvilkår og vedtak fattet av NTs 
styrende organer. 
 

§2-4 Æresmedlemskap 
Landsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra forbundsstyret. 
 

§2-5 GDPR - personopplysninger 
Søknad om medlemskap i Norsk Tollerforbund innebærer aksept av at Norsk Tollerforbund 
behandler medlemmenes personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap med 
sine medlemmer. For eksempel oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, informasjon om 
medlemstilbud, saksbehandling og å kunne bistå medlemmer både individuelt og kollektivt.  NT 
kan beholde opplysninger også etter at medlemskap er opphørt, der det fortsatt foreligger lovlig 
grunnlag for slik behandling2. 

 
2 NT behandler ikke personopplysninger uten gyldig behandlingsgrunnlag som er avtale om medlemskap 
(medlemsvilkår), lov, legitim interesse eller det enkelte medlems samtykke. Dette er beskrevet i NTs personvernpolicy 
og i NTs personvernerklæring. 
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§2-6 Eksklusjon 
NTs Kontroll- og vedtektsutvalg kan ekskludere enkeltmedlemmer som handler mot NTs 
vedtekter, lovlige fattede vedtak, medlemsvilkår eller på annen måte skader NT. Utvalgets vedtak 
kan ankes til Forbundsstyret. Fremgangsmåte og tidsfrister for saksbehandling og anke 
fremkommer i NTs Retningslinjer. Under saksbehandling kan medlemmet suspenderes og fritas fra 
kontingent. 
 
§2-7 Begrensninger 
Ingen medlemmer kan melde seg ut mens en arbeidskonflikt pågår. Som arbeidskonflikt forstås 
mekling, streik og lockout. 
 
Ordinære medlemmer kan ikke være samtidig medlem i et annet fagforbund som skal kunne 
ivareta medlemmets fagpolitiske og tariffmessige interesser. 
 
Personer som er tilsluttet, representerer eller aktivt deltar på markeringer arrangert av et politisk 
parti eller organisasjon med nazistisk, fascistisk eller rasistisk program eller beslektet formål gis 
ikke anledning til å bli medlemmer i Norsk Tollerforbund. Personer som deltar i aktiviteter som har 
som formål å fremme slike holdninger kan heller ikke bli medlemmer i forbundet. 
 
§ 2-8 Klageadgang 
Medlemmer3 kan anke avgjørelser fattet av sentraladministrasjonen til Forbundsstyret som er 
endelig ankeinstans. 
 
§2-9 Juridisk bistand 
Medlemmer i Norsk Tollerforbund kan få helt eller delvis gratis juridisk bistand i arbeidsrettslige 
forhold etter nærmere retningslinjer fastsatt av forbundsstyret, og etter vedtak i samme styre. 
 
 
  

 
3 Gjelder også søkere til medlemskap ved anke på avslått innmeldingssøknad. 
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Kapittel 3 – §3 Kontingent 
 
§3-1 Fastsettelse av kontingent 
Medlemmer av Norsk Tollerforbund betaler kun sentral kontingent. Lokalavdelingene krever ikke 
inn egen kontingent. 
 
Størrelsen4 på NTs ordinære kontingent fastsettes på landsmøtet og bestemmer hvor stor del som 
skal gå til sentraladministrasjonen og til lokaladministrasjonen. 
 
Andre kontingenter fastsettes av Forbundsstyret gjennom NTs Økonomiinstruks. 
 
§3-2 Ekstraordinær kontingent 
Forbundsstyret eller ekstraordinært landsmøte kan om nødvendig vedta ekstraordinær eller 
forhøyet kontingent. 
 
§3-3 Betaling av kontingent 
Medlemmene betaler sin kontingent i henhold til bestemmelsene i NTs Økonomiinstruks, vedtatt av 
Forbundsstyret. 
 
§3-4 Fritak for kontingent 
Forbundsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for helt eller delvis fritak for kontingent i NTs 
Økonomiinstruks. 
 
§3-5 Kontingentrestanse 
Medlemmer som skylder kontingent for tre måneder eller mer kan miste retten til medlemskap i 
NT. Vilkår for saksbehandling og eventuell gjeninntreden som medlem bestemmes av 
Forbundsstyret gjennom NTs Økonomiinstruks. 
 
§3-6 Fordeling av kontingent 
For å sikre drift i NT-avdelingene vil Norsk Tollerforbund avsette en andel av kontingentinntektene 
til lokaladministrasjonens budsjett. Størrelsen på denne avsetningen vedtas på Landsmøtet under 
budsjettvedtaket. Hvordan avsetningen fordeles ned til hver enkelt NT-avdeling bestemmes av 
Forbundsstyret i NTs Økonomiinstruks. 
 
 
  

 
4 Med størrelse menes også hvordan denne størrelsen beregnes – hvilket kontingentssystem NT vedtar. 
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Kapittel 4 – §4 Organisasjonen
Norsk Tollerforbund utøver sin virksomhet gjennom følgende sentrale og lokale organer:

§4-11 Landsmøtett 
§4-1 (1) Myndighet
Landsmøtet er Norsk Tollerforbunds høyeste myndighet

§4-1 (2) Landsmøtet
Landsmøtet samles hvert 4. år til ordinært møte på et tidspunkt fastsatt av forbundsstyret.

§4-1 (3) Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet skal behandle:

fagpolitisk Plattform
forbundsstyrets beretning
vedtektsendringer
reviderte regnskaper
innkomne forslag
utnevne æresmedlemmer5

fastsettelse av kontingent
Norsk Tollerforbunds Driftsbudsjett
valg av:

o Sentralt valgte til forbundsstyret
forbundsleder
nestleder
styremedlem med kursansvar

5 Jfr §2-4 Æresmedlemmer
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 to styremedlemmer 
 fem varamedlemmer i hierarkisk orden 

o kommunikasjonsrådgiver 
o organisasjonsrådgiver 
o kasserer 
o vara for kasserer 
o to revisorer 
o to vara for revisorer 
o divisjonstillitsvalgt for Grensedivisjonen6. 

 
§4-1 (4) Delegatfordeling til landsmøtet 
Delegatene på landsmøtet består av representanter fra de lokale avdelingene. Hver avdeling er 
tildelt minimum fire delegater, maksimalt 12 som sikrer at ingen avdeling vil kunne være 
representert med mer enn 1/3 av delegatene til landsmøtet. Hvor mange delegater hver lokal 
avdeling deltar med er 50% av avdelingens prosentvise andel7 av den totale medlemsmassen. 
Utregningen er ytterligere beskrevet i ØKAD NTs Retningslinjer. 
 
§4-1 (5) Forbundsstyrets rolle på landsmøtet 
Forbundsstyret forbereder saker til og innkaller til landsmøte og ekstraordinært landsmøte og er 
ansvarlig for å gjennomføre disse ihht disse Vedtekter og NTs Retningslinjer. 
 
Forbundsstyret, kasserer, rådgivere, divisjonstillitsvalgt og revisorer har møteplikt på landsmøtet. 
Disse har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett. 
 
§4-1 (6) Ekstraordinært landsmøte  
Ekstraordinært landsmøte holdes etter beslutning av forbundsstyret, eller når et flertall av NT-
avdelingene ønsker det. 
 
Ekstraordinært landsmøte har samme myndighet som et ordinært landsmøte, men kan kun 
behandle de sakene som ligger til grunn for innkallingen. 
 
  

 
6 Under valget av Divisjonstillitsvalgt for Grense er det kun delegater fra NT-avdelingene i grensedivisjonen som har 
stemmerett. 
7 Eksempel: En avdeling har 10% av medlemsmassen, 50% av dette er 5% = 5 delegater. 
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§4-2 Forbundsstyret 
§4-2 (1) Myndighet 
Når landsmøtet ikke er samlet, er Forbundsstyret Norsk Tollerforbunds høyeste myndighet. 
 
§4-2 (2) Forbundsstyret oppgaver 
§4-2 (2a) Forbundsstyret skal: 

 lede organisasjonen mellom landsmøtene 
 behandle saker fremlagt fra forbundsledelsen 
 behandle saker lagt frem fra NT-avdelingene 
 avgjøre tvistespørsmål, ankesaker og fortolkningsspørsmål 
 ta endelige avgjørelser i saker om medlemskap som har vært til behandling i 

forbundsledelsen 
 forvalte NTs fond i samsvar med Økonomiinstruksen 

o herunder vedta kjøp og salg av eiendom 
 behandle handlingsprogram og andre styrende dokumenter på nivå II (egen inndeling i 

omstillingsdokumentet) 
 føre protokoll fra alle forbundsstyremøter. 

 
§4-2 (2b) Forbundsstyret kan: 

 fastsette forhøyet eller ekstraordinær kontingent8 
 omdisponere midler fra en budsjettpost til en annen, eller foreta nødvendige bevilgninger 

innenfor rammene av landsmøtets vedtatte budsjetter. 
 
§4-2 (3) Forbundsstyrets oppbygging 
Forbundsstyret består av fem medlemmer valgt på landsmøtet: 

 forbundsleder 
 nestleder 
 styremedlem med kursansvar 
 to styremedlemmer 

og 
 en avdelingstillitsvalgt fra hver av Norsk Tollerforbunds til enhver tid aktive NT-avdelinger 

valgt på lokale årsmøter. 
 
Det velges på landsmøtet fem varamedlemmer med plikter ihht NTs Retningslinjer. 
 
§4-2 (4) Forbundsstyret og Landsmøtet 
Forbundsstyrets oppgaver i forbindelse med Landsmøtet er beskrevet i §4-5 (1) og i NTs 
Retningslinjer. 
 
§4-2 (5) Forbundsstyret og forbundsstyremøter 
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Et 
av disse møtende medlemmene må være leder eller nestleder. 

 
8 Jfr §3-2 
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Forbundsledelsen kaller inn til forbundsstyremøter ved behov eller når minst halvparten av 
styremedlemmene krever det. Dog skal det minimum avvikles fire møter i året. 
 
Kasserer, rådgivere og divisjonstillitsvalgt har møteplikt på forbundsstyremøter. Disse har tale- og 
forslagsrett, men ingen stemmerett. 
 
§4-2 (6) Andre bestemmelser for forbundsstyret 
Videre bestemmelser for møteorden, saksbehandling, bruk av vara og regler for fravær/fratredelse 
med mer fastsettes i NTs Retningslinjer 
 
Forbundsstyret kan delegere deler av sin myndighet til forbundsledelse og utvalg. 
 

§4-3 Utvalg og komiteer 
Forbundsledelsen nedsetter de utvalg og komiteer den finner nødvendig med unntak av: 

§4-3 (1) Kontroll- og vedtektsutvalget (KVUT) 
Forbundsstyret nedsetter et Kontroll- og vedtektsutvalg som har som oppgaver å 

 Verifisere at vedtak fattet i NTs besluttede organer er i tråd med NTs vedtekter 
 Følge opp at fattede vedtak blir gjennomført 
 Følge opp at referater og møteprotokoller blir skrevet, godkjent, lagret og offentliggjort 
 Støtte forbundsstyret i å utføre eventuelle endringer i disse vedtektene 
 Være forbundets mottaker og behandler av varslingssaker 
 Motta saker om brudd på GDPR 
 Behandle og vedta sanksjoner i forbindelse med utelukkelser og suspensjoner 
 Utføre andre kontrollhandlinger på vegne av forbundsstyret 
 Levere årlig skriftlig statusrapport og beretning til landsmøtet 

 
Medlemmer i KVUT kan ikke inneha andre verv med stemmerett i forbundsstyret eller være 
Avdelingstillitsvalgt i en NT-avdeling. 
 
§4-3 (2) Valgkomiteen 
Forbundsstyret nedsetter en egen valgkomite i løpet av første kvartal i landsmøteåret. Utregning 
av medlemmer gjøres etter bestemmelser i NTs Retningslinjer. 
 
Medlemmer i Valgkomiteen kan ikke inneha andre verv med stemmerett i forbundsstyret eller 
Avdelingstillitsvalgt i en NT-avdeling. 
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§4-4 Lokalorganisasjonen 
§4-4 (1) Avdelingene 
Norsk Tollerforbunds lokalorganisasjon består av avdelinger som organiserer medlemmer ut ifra 
hvor i Tolletaten de er ansatt.9  
 
Forbundsstyret avgjør hvilke avdelinger lokalorganisasjonen skal inndeles i og i hvilken av disse 
medlemmene skal plasseres. 
 
NT-avdelingene og deres tillitsvalgte plikter å rette seg etter de vedtak som blir truffet av Norsk 
Tollerforbunds organer, samt å overholde disse vedtekter og øvrige styrende dokumenter i NT. 
 
§4-4 (1a) Myndighet 
Styret i en NT-avdeling har lokal drøftings- og informasjonsrett i eget område/avdeling. En NT-
avdeling kan få delegert forhandlingsrett fra divisjonsnivå. 
 
§4-4 (1b) Formål 
NT-avdelingene skal fremme medlemmenes interesser i samsvar med Norsk Tollerforbunds 
vedtekter og vedtak truffet av forbundsstyret og landsmøtet. 
 
§4-4 (1c) Avdelingenes oppgaver 
NT-avdelingene skal: 

• ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser på lokalt nivå 
• fremme solidaritet, godt samarbeid og gode kollegiale forhold blant medlemmene. 
• arbeide for tilslutning av alle ansatte som har rett til medlemskap 
• behandle saker fremlagt av medlemmene eller fra Norsk Tollerforbund 
• drive opplysningsarbeid for å styrke forbundets organisasjon 
• utøve medbestemmelse på lokalt nivå 
• forberede drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver 
• utøve medbestemmelse i forbundsstyret og på landsmøtet 
• forhandle på avdelingsnivå dersom forhandlingsretten er delegert ned til 

område/avdeling/seksjon. 
 

NT-avdelingene kan: 
• utøve politisk påvirkning der det er formålstjenlig for å ivareta eller fremme saker av 

interesse for medlemmene 
• aktivisere medlemmene på områder som hører under forbundets område 
• samarbeide med andre organisasjoner i den utstrekning det er formålstjenlig for 

medlemmene. 
 

 
9 Se Vedlegg 1 – Oversikt over lokale avdelinger i Norsk Tollerforbund. 
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§4-4 (1d) Avdelingens oppbygging

Hver NT-avdeling er medlemsstyrt med et årsmøte som høyeste myndighet.

NT-avdelingen ledes av et styre, med en Avdelingstillitsvalgt som leder.

§4-4 (1e) Årsmøte og valg
NT-avdelingene avholder årsmøter med valg av styret annethvert år.

Årsmøtet skal behandle:
styrets to-årsberetning
innkomne forslag
to-årlig aktivitetsplan med budsjett
valg av:

o avdelingstillitsvalg
o nestleder
o 1-3 styremedlemmer
o 3 varamedlemmer
o plasstillitsvalgte10.

10 Valg av plasstillitsvalgte kan bli delegert ut til den enkelte seksjon(er), det avgjør årsmøtet i NT-avdelingen.
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§4-4 (1f) Avdelingsstyrene og møtevirksomhet 
Avdelingsstyret er NT-avdelingens utøvende organ og høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 
Møter i avdelingsstyrene avholdes ved behov eller når minst 2/3 av styret ber om det. 
 
Styret fastsetter møteform og dagsorden, og er beslutningsdyktig når minst 50% av styrets 
medlemmer er til stede. 
 
Styret kan innkalle til medlemsmøter eller møter i representantskapet ved behov. 
 
Styret kan invitere gjester uten stemmerett til alle typer møter i NT-avdelingen. 
 
Avdelingsstyrenes oppgaver 

 utarbeide forslag til avdelingens aktivitetsplan med budsjett 
 motta og behandle avdelingens korrespondanse 
 føre aktivitetsrapport 
 forberede, innkalle til og gjennomføre årsmøter og ekstraordinære årsmøter 
 føre protokoll fra årsmøtet 
 holde representantskapet orientert om aktuelle saker i avdelingen 
 forberede saker til divisjonsutvalg, divisjonstillitsvalgt og forbundsstyret 
 bistå Norsk Tollerforbunds sentraladministrasjon med medlemspleie 
 utpeke representanter til Norsk Tollerforbunds utvalg og komiteer 
 avholde medlemsmøter ved behov 
 holde medlemmene informert om NT-avdelingens aktiviteter 
 foreslå delegater til Norsk Tollerforbunds Landsmøte 
 fortløpende informere Norsk Tollerforbunds forbundskontor om følgende: 

o gjenpart av aktivitetsplan, aktivitetsrapport og årsmøteprotokoll 
o de til enhver tid valgte tillitsvalgte 
o endringer i medlemmers persondata og arbeidsforhold som har betydning for 

medlemskapet eller organisering av medlemmet 
o endringer i medlemmers ansettelsesforhold som har betydning for 

medlemskapskategori, medlemmets kontingent eller Norsk Tollerforbunds interesser 
o overføring av medlemmer til andre NT-avdelinger 

 melde inn saker til behandling i Forbundsstyret eller til divisjonstillitsvalgt 
 gi oppmerksomhet til medlemmer ihht NTs Retningslinjer (Velferdsfondet) jfr NTs 

Økonomiinstruks.  
 behandle og videresende søknader til NTs Velferdsfond ihht NTs Retningslinjer. 

 
§4-4 (1g) Avdelingstillitsvalgt 
Avdelingstillitsvalgt er leder av NT-avdelingen og styreleder i avdelingsstyret. 
 
Avdelingstillitsvalgt er NT-avdelingens faste representant i Forbundsstyret 
 
§4-4 (1h) Nestleder 
Nestleder overtar avdelingstillitsvalgtes plikter ved dennes fravær. 
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Nestleder fungerer som avdelingstillitsvalgt frem til årsmøte/ekstraordinært årsmøte dersom 
avdelingstillitsvalgt fratrer i valgperioden. 
 
Nestleder har ansvar for å føre referater fra styremøter, medlemsmøter, representantskapsmøter 
og årsmøter. 
 
§4-4 (1i) Plasstillitsvalgte 
Det velges plasstillitsvalgte innenfor et naturlig avgrenset område innad i NT-avdelingen. En 
plasstillitsvalgt må ha tilhørighet til det området den er valgt for.  
 
Alle plasstillitsvalgte inngår i NT-avdelingens representantskap. 
 
§4-4 (1j) Representantskapet 
Alle plasstillitsvalgte utgjør sammen med avdelingsstyret NT-avdelingens representantskap. 
Representantskapet har ingen formell myndighet utover de pålagte oppgaver, men er en 
organisatorisk enhet bestående av alle tillitsvalgte i NT-avdelingen. 
 
Oppgaver i representantskapet 

 representantskapet skal godkjenne avdelingsstyrets forslag til delegater til NTs Landsmøte 
 dersom Avdelingsstyret ikke lenger er beslutningsdyktige skal representantskapet 

konstituere et nytt styre frem til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan gjennomføre valg 
 representantskapet skal godkjenne større avvik fra aktivitetsplanens budsjett. 

 
§4-4 (1k) Medlemskategorier i NT-avdelingene 
I NT-avdelingene er det kun ordinære og tilhørende medlemmer. Alle andre medlemskategorier 
forvaltes av sentraladministrasjonen. 
 
Ordinære medlemmer er ansatt i den avdelingen/området som NT-avdelingen organiserer. 
 
Medlemmer av Norsk Tollerforbund som er organisert i en annen NT-avdeling enn der de 
geografisk er plassert er kategorisert som tilhørende medlemmer i den NT-avdelingen de 
geografisk er plassert. 
 
§4-4 (2) Økonomi i lokalorganisasjonen 
§4-4 (2a) Budsjett og regnskap 
NT-avdelingenes driftsmidler tildeles over Norsk Tollerforbunds Driftsbudsjett og fordeles i et 
felles underbudsjett for NT-avdelingene. Bestemmelser for budsjettprosess og regnskapsføring 
vedtas i NTs Økonomiinstruks. 
 
Regnskapet for alle avdelingene føres av Norsk Tollerforbunds kasserer i samarbeid med hver 
enkelt avdelingstillitsvalgt. 
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§4-4 (2b) Honorarer 
Honorarer til tillitsvalgte i lokalorganisasjonen og divisjonstillitsvalgte er vedtatt gjennom Budsjett 
på landsmøtet og videre bestemmelser i NTs Økonomiinstruks. 
 
§4-4 (2c) Utgifter til lokal drift 
Avdelingstillitsvalgt har fullmakt til å gjøre bestillinger og føre utlegg for utgifter til drift av 
lokalorganisasjonene etter de retningslinjer som er vedtatt i NTs Økonomiinstruks.  
 
§4-4 (3) Særskilt om lederforening 
Medlemmer ansatt i stilling fra og med seksjonsleder og høyere skal organiseres i en egen 
lederavdeling. Medlemmene organiseres i denne avdelingen på tvers av divisjonen og 
avdelingene. 
 
Lederavdelingens er lik de øvrige NT-avdelingene med unntak av at de ikke har plasstillitsvalgte 
eller representantskap. 
 
§4-4 (4) Divisjonstillitsvalgte 
§4-4 (4a) Myndighet 
Divisjonstillitsvalgte ivaretar medbestemmelsen på divisjonsnivå og er Norsk Tollerforbunds 
representant på de ulike IDF-møtene i divisjonene. 
 
I grensedivisjonen velges det en egen divisjonstillitsvalgt på landsmøtet. I de øvrige divisjonene er 
det de avdelingstillitsvalgte i avdelingene som innehar rollen som divisjonstillitsvalgte. 
 
Når ikke annet er bestemt er den som innehar divisjonstillitsvalgtrollen forhandlingsleder. 
 
§4-4 (4b) Særskilt om Divisjonstillitsvalgt i Grensedivisjonen 
Divisjonstillitsvalgt for Grense representerer alle NT-avdelingene som har medlemmer i 
Grensedivisjonen, og velges på landsmøtet11.  
 
Avdelingstillitsvalgte fra NT-avdelingene i Grensedivisjonen utgjør sammen et divisjonsutvalg12 
som ledes av Divisjonstillitsvalgt for Grense. 
 
§4-4 (5) Valgbarhet 
Tillitsvalgte i lokalorganisasjonen må være ansatt i den avdelingen/området/seksjonen de er valgt 
til å representere, med unntak av divisjonstillitsvalgt som velges på tvers av avdelingstilhørighet. 
 
  

 
11 Jfr §4-1(3). 
12 Retningslinjene for dette utvalget er beskrevet i NTs Retningslinjer. 
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Kapittel 5 – §5 Forbundets Administrasjon 
Norsk Tollerforbunds daglige virksomhet på sentralt nivå utføres av NTs forbundskontor og 
tilhørende roller. 
 
§5-1 Forbundsledelsen består av: 

 forbundsleder 
 nestleder. 

 
§5-1 (1) Forbundsledelsens oppgaver: 

 forvalte Norsk Tollerforbunds midler etter det vedtatte budsjettet og landsmøtets vedtak 
 styre den daglige driften av Norsk Tollerforbund 
 representere Norsk Tollerforbund på sentralt nivå i forhold til arbeidsgiver, 

hovedsammenslutninger og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner 
 behandle og bistå i saker som fremlegges av NT-avdelingene 
 ta avgjørelser i saker om innmelding og utelukkelse av medlemmer og NT-avdelinger 
 drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet 
 innkalle til forbundsstyremøter 
 forberede saker for forbundsstyremøtene 
 fremme forslag på kandidater til valgkomiteen for forbundsstyret 
 avholde andre møter ved behov. 

 
§5-1 (2) Forbundsledelsen kan: 

 oppnevne komiteer og utvalg for utredning av spesielle saker og /eller ivaretakelse av 
særskilte oppgaver 

 legge frem viktige spørsmål for forbundsstyret til avgjørelse. 

 
§5-2 Forbundets sentraladministrasjon består av: 

 organisasjonsrådgiver 
 kommunikasjonsrådgiver. 

 
§5-3 Forbundskontoret 
Forbundskontoret består av forbundsledelsen og sentraladministrasjonen. 
 
§5-3 (1) Forbundskontorets oppgaver: 

 IT-drift og utvikling 
 personvern (GDPR) 
 NT Media 
 NTs Dokumentarkiv 
 NTs post og korrespondanse 
 medlemsregister og kontingentinnkreving 
 medlemsfordeler 
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 høringer 
 samarbeid med hovedorganisasjoner og sammenslutninger 
 internasjonalt samarbeid 
 prosjektarbeid og prosjektstøtte for utvalgene 
 utarbeide og forvalte NIVÅ III-dokumenter. 

§5-3 (2) Forbundskontorets kan: 
 bistå forbundsledelsen med saksbehandling 
 bidra i utredninger, utvalg og komiteer 
 utføre andre oppgaver etter føringer fra forbundsledelsen. 
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Kapittel 6 – §6 Tillitsvalgte 
§6-1 Forbundsleder 
§6-1 (1) Myndighet 
Forbundsleder er Norsk Tollerforbunds øverste tillitsvalgte, og leder det daglige arbeidet i samsvar 
med forbundsstyrets og landsmøtets beslutninger 
 
§6-1 (2) Oppgaver 

• forbundsleder leder forbundskontoret og har personalansvar for ansatte og tillitsvalgte i 
hele eller delte stillinger, som er tilknyttet forbundskontoret eller Norsk Tollerforbunds 
sentraladministrasjon 

• forbundsleder sammenkaller og leder forbundsstyremøtene samt følger opp arbeidet innen 
forbundsstyret og eventuelle oppnevnte utvalg og komiteer 

• forbundsleder påser at forvaltningen av Norsk Tollerforbunds midler, blant annet 
disponeringen av eventuelle fond, skjer i samsvar med NTs Vedtekter, Økonomiinstruks, 
vedtak, og etter landsmøtets og forbundsstyrets føringer 

• forbundsleder gir det reviderte regnskapet sin påtegning 
• forbundsleder leder Norsk Tollerforbunds forhandlingsutvalg, når ikke annet er bestemt. 

 
§6-2 Nestleder 
§6-2 (1) Myndighet 
Nestleder overtar forbundsleders funksjoner og plikter under dennes fravær 

§6-2 (1) Oppgaver 
• nestleder rykker automatisk opp som forbundsleder for resten av valgperioden dersom 

forbundsleder fratrer i perioden 
• nestleder bistår forbundsleder i å lede det daglige arbeidet i samsvar med forbundsstyrets 

og landsmøtets beslutninger 
• nestleder fasiliterer møter og samlinger med innkalling, sakslister, sakspapirer, 

forberedelser, protokoller, møtereferat og lagring i dokumentarkiv og samarbeider med 
kursansvarlig for bestilling og praktisk gjennomføring av kurs, samlinger og konferanser 

• nestleder har hovedansvaret for å foreta utredninger og høringssvar 
• nestleder fører og arkiverer fortløpende saks- og protokoll-liste. 

 
§6-3 Kasserer 
Kasserer utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse fastsatt av forbundsstyret. Se 
også §7-10. 
 
§6-4 Kursansvarlig 
Kursansvarlig skal etter føringer fra forbundsledelsen og med forankring i NTs Kurs- og 
Opplæringsplan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre Norsk Tollerforbunds kurs, samlinger og 
konferanser. 

Kursansvarlig bistår nestleder med å planlegge og fasilitere Norsk Tollerforbunds møtevirksomhet. 
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§6-5 Organisasjonsrådgiver 
Organisasjonsrådgiver er en administrativ rolle i Norsk Tollerforbunds sentraladministrasjon og er 
en del av forbundskontoret. 

Organisasjonsrådgiver utfører sitt arbeid i henhold til gjeldene stillingsbeskrivelse fastsatt av 
forbundsstyret. 

§6-6 Kommunikasjonsrådgiver 
Kommunikasjonsrådgiver er en teknisk administrativ rolle i Norsk Tollerforbunds 
sentraladministrasjon og er en del av forbundskontoret 
 
Kommunikasjonsrådgiver utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse fastsatt av 
forbundsstyret. 

Kommunikasjonsrådgiver er leder for NT Media og som redaktør for NT Nett og Norsk Tollblad 
ansvarlig for redaksjonens daglige drift. 

Som redaktør kan kommunikasjonsrådgiver nekte å publisere materiale som kan skade Norsk 
Tollerforbund og dets interesser. Videre forpliktes det å følge Vær Varsom-plakaten og 
Redaktørplakaten så langt det lar seg gjøre. Avvik fra denne skal avklares med forbundsleder. 

Kommunikasjonsrådgiver er Norsk Tollerforbunds internasjonale sekretær. 

 
§6-7 Revisorer 
To revisorer velges på landsmøtet og utfører sine plikter i henhold til §7-12. 

Revisorene kan når som helst gå igjennom regnskapene og påse at pengemidler og øvrige 
eiendeler er i behold og anvendt i tråd med budsjett og vedtak 

 
§6-8 Utvalgsledere og utvalgsmedlemmer (komitemedlemmer) 
I den tid de er medlemmer av utvalget er de å anse som tillitsvalgte i Norsk Tollerforbund og 
utfører sitt arbeid i henhold til mandatet for utvalget og føringer fra forbundsledelsen. 

 
§6-9 Fratredelse og varaordninger 
Regler for fratredelse og varaordning for sentralt tillitsvalgte, forbundsstyret og 
lokaladministrasjonen ut over det som er nevnt i disse vedtekter beskrives i NTs Retningslinjer. 

 
§6-10 Suspensjon og utestengelse fra verv 
Norsk Tollerforbunds Kontroll- og vedtektsutvalg kan suspendere tillitsvalgte i alle ledd i 
organisasjonen fra å ha verv sentralt eller lokalt i organisasjonen dersom den tillitsvalgte handler 
mot NTs vedtekter, lovlige fattede vedtak, medlemsvilkår, motarbeider NTs interesser eller 
åpenbart ikke er i stand til å skjøtte sitt verv eller på annen måte skader NT. Saken skal deretter 
behandles i Forbundsstyret som fatter vedtak om å oppheve suspensjonen eller utelukke den 
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tillitsvalgte fra å ha verv i Norsk Tollerforbund. 
 
Forbundsstyrets vedtak kan ankes i siste instans til Landsmøtet. Fremgangsmåte og tidsfrister for 
saksbehandling og anke fremkommer i NTs Retningslinjer. Under pågående saksbehandling kan 
den tillitsvalgte suspenderes med eller uten lønn/honorar. 
 
§6-11 Valgbarhet 
For å kunne velges som tillitsvalgt i sentralorganisasjonen må man være ordinært medlem i Norsk 
Tollerforbund med følgende unntak: 

Kasserer kan være fordelsmedlem som ansettes 

Organisasjonsrådgiver kan være fordelsmedlem som ansettes 

Kommunikasjonsrådgiver kan være fordelsmedlem som ansettes 

Ingen enkeltperson kan under noen omstendighet ha to verv i forbundsstyret. Avdelingstillitsvalgte 
kan ikke samtidig inneha noen av de andre vervene nevnt i dette kapittel med unntak av 
utvalgsledere og utvalgsmedlemmer. 
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Kapittel 7 – §7 Økonomi 
§7-1 Økonomiinstruks 
Alle bestemmelser om økonomi vedtas av Forbundsstyret i NTs Økonomiinstruks forankret i disse 
vedtekter og i Landsmøtets vedtak. 

 
§7-2 Driftsbudsjett 
Norsk Tollerforbunds økonomi planlegges og styres gjennom et fireårig Driftsbudsjett vedtatt på 
NTs Landsmøte. 
 
Fra Driftsbudsjettet kan Norsk Tollerforbund overføre midler til ulike underbudsjetter. 
 
§7-3 Budsjett for lokaladministrasjonen 
Drift av NT-avdelingene planlegges og styres ved hjelp av et eget underbudsjett kalt Budsjett for 
lokaladministrasjonen. 
 
Budsjett for lokaladministrasjonen finansieres hovedsakelig med årlige overføringer fra NTs 
Driftsbudsjett, overføring av OU-midler og reisestøtte gjennom Driftsbudsjettet, eventuelle uttak fra 
Eiendomsfondet13, og eventuelle bidrag fra arbeidsgiver. 
 
Det føres eget regnskap for lokaladministrasjonen. 
 
Budsjettet forvaltes av kasserer og avdelingstillitsvalgte fra hver av NT-avdelingene. 
 
§7-4 Eiendomsfondet 
Eiendomsfondet er selvfinansierende med eget budsjett og regnskap. Forbundsstyret kan vedta å 
plassere midler fra andre fond i Eiendomsfondet som en kapitalplassering og som et alternativ til 
andre spareformer. 
 
Eiendomsfondet forvaltes av eget eiendomsutvalg. Forbundsstyret vedtar salg og kjøp av 
eiendommer. 
 
Det føres eget regnskap for Eiendomsfondet. 
 
§7-5 Velferdsfondet 
Forbundsstyret forvalter grunnkapitalen og driftsmidlene i Velferdsfondet etter retningslinjene i 
NTs Økonominstruks. 

Velferdsfondets utbetalinger finansieres i hovedsak av fondets grunnkapital og årlige overføringer 
fra NTs driftsbudsjett. 

 

 
13 Egne bestemmelser er beskrevet i NTs Økonomiinstruks. 
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Fra fondet finansieres blant annet: 

 utbetaling av eventuell begravelsesstøtte til medlemmer født før 1940 
 betaling av gaver og blomster til medlemmer og andre 
 støtte til tollercupen 
 støtte til TV-aksjonen 
 tilskudd til andre etter søknad 
 hedersbevisninger. 

 

§7-6 Disposisjons- og reservefondet 
Dette fondet er Norsk Tollerforbunds sparekonto. I denne kontoen plasseres også de bundne 
midler som til enhver tid må være tilgjengelig i henhold til hovedsammenslutningens krav om å 
disponere midler til mulige streikebidrag. Underskudd og overskudd fra NTs driftsbudsjett påvirker 
avsetningen til og uttak fra fondet. 

Forbundsstyret kan bestemme alternative plasseringer av kapitalen i fondet, men unntak av de 
bundne midler. 

Ved bruk av streikebidrag slår bestemmelsene fra hovedsammenslutningen inn til hvordan de 
bundne midlene skal disponeres. 

Det føres eget regnskap for disposisjons- og reservefondet. 
 
§7-7 Lønn og honorarer 
Landsmøtet fastsetter lønnssystem for forbundsledelse og administrativt valgte og/eller ansatte 
ved forbundskontoret. 

Honorarer for sentralt tillitsvalgte og tillitsvalgte i lokaladministrasjonen følger retningslinjene i 
NTs Økonominstruks. Satsene for honorarer fastsettes på landsmøtet gjennom vedtak av NTs 
Driftsbudsjett. 

 
§7-8 Reise, kost- og møtegodtgjørelser 
Alle tillitsvalgtes utgifter til reiser og kostgodtgjørelse, under reiser og møter for Norsk 
Tollerforbund, dekkes etter kriterier og satser fastsatt i Økonomiinstruksen. 

Møtegodtgjørelser dekkes etter kriterier og satser fastsatt i Økonomiinstruksen. 

For tillitsvalgte som ansettes ved forbundskontoret og som får merkostnader til reise i forhold til 
gjeldende arbeidssted, skal det i stillingsinstruksen fremkomme hvordan Norsk Tollerforbund 
kompenserer for slike økte utgifter, og/eller andre tiltak for å begrense merkostnader14. Avtalen 

 
14 En slik avtale vil måtte inngås med alle tillitsvalgte som tiltrer verv ved forbundskontoret eller i forbundsledelsen som 
har sitt arbeidssted i Tolletaten utenfor Oslo. 
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foreslås av forbundsleder og godkjennes av Forbundsstyret. Rammene for en slik kompensasjon 
kan maksimalt utgjøre 25% av den tillitsvalgtes ordinære lønnsnivå i NT. 

 
§7-9 Andre godtgjørelser og oppmerksomheter 
Forbundsstyret kan gjennom NTs Økonominstruks og enkeltvedtak vedta andre godtgjørelser og 
oppmerksomheter ikke nevnt her i vedtektene. 

 

§7-10 Kasserer15 

Kasserer utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsinstruks fastsatt av forbundsstyret. 

Kasserer forvalter, i samråd med forbundsleder, Norsk Tollerforbunds midler i samsvar med disse 
Vedtekter, NTs Økonomiinstruks og etter landsmøtes, forbundsstyret og forbundsledelsens 
anvisninger. 

Kasserer har tilgang til utbetaling via nettbank og øvrig disponering av Norsk Tollerforbunds 
midler.  

 

§7-11 Regnskap 
Norsk Tollerforbunds regnskaper avsluttes pr 31. desember hvert år. 

Revidert regnskap skal årlig, etter regnskapsårets slutt, legges frem for forbundsstyret. 

Ved landsmøteperiodens slutt skal regnskapet legges frem for Landsmøtet. 

 

§7-12 Revisjon 
Alle NTs regnskaper skal legges frem for revisjon senest 31. januar etter regnskapsåret. 

Revisorene skal levere årlig revisjonsberetning.  

 
15 Se også §6 Tillitsvalgte 
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Kapittel 8 – §8 Administrative bestemmelser 
 
§8-1 Avstemmingsregler 
Der ikke andre flertallsformer er spesifikt nevnt benyttes alminnelig flertall. Blanke stemmer 
regnes ikke med som avgitte stemmer, og forslaget vedtas dersom det får mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet dersom vedtektene ikke sier noe 
annet. 
 
Ved uravstemninger, vedtektsendringer og forhold omkring sammenslåing og oppløsning brukes 
kvalifisert flertall (2/3 eller 3/4 flertall) hvor forslag vedtas som oppnår en fast andel av avgitte 
stemmer.  
 
Ved valg brukes absolutt flertall, hvor blanke stemmer regnes som avgitte stemmer. Dersom det 
ikke oppnås absolutt flertall ved første gangs avstemming, foretas bundet omvalg mellom de to 
kandidater som har fått flest stemmer. Blir det ved omvalg stemmelikhet foretas loddtrekning. 
Dersom det kun er to kandidater benyttes alminnelig flertall.  
NT benytter aldri simpelt flertall som flertallsform. 
 
§8-2 Stemmerett 
Hver stemmeberettiget delegat eller styremedlem har en stemme hver uavhengig av hvilket organ 
stemmen avgis i. 

§8-3 Fortolkning av vedtekter 
Spørsmål og tvist om forståelse og fortolkning av Norsk Tollerforbunds Vedtekter og andre 
styrende dokumenter kan ikke bringes inn for domstolene, men avgjøres i landsmøteperioden av 
forbundsstyret etter forutgående behandling i Kontroll- og vedtektsutvalget. 
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Kapittel 9 – §9 Sammenslåing / oppløsning 
 
Sammenslåing med andre organisasjoner kan bare inngås eller opphøre etter en beslutning av 
landsmøtet med ¾ kvalifisert flertall, etter forutgående vedtak av medlemmene gjennom en 
uravstemning med ¾ kvalifisert flertall. Dette gjelder også ved tilslutning til og ved utmelding av en 
hovedsammenslutning/hovedorganisasjon. 
 
En oppløsning av Norsk Tollerforbund skal først avgjøres av en uravstemning blant NTs ordinære 
medlemmer med minst ¾ kvalifisert flertall. 
 
En endelig beslutning om oppløsning av Norsk Tollerforbund kan bare fattes av Landsmøtet eller 
et ekstraordinært landsmøte med minst 3/4 kvalifisert stemmeflertall. 

Landsmøtet treffer de nødvendige tiltak i forbindelse med oppløsningen. 

 

Kapittel 10 – §10 Vedtektsendringer og ikrafttreden 
§10-1 Vedtektsendringer 
Endringer og tillegg til disse vedtekter kan kun vedtas av Landsmøtet eller et ekstraordinært 
landsmøte etter at forbundsstyret og lokaladministrasjonen har fått uttalt seg. Det kreves 2/3 
kvalifisert flertall av de møtende delegater for å vedta endringer og tillegg til vedtektene. 
 
§10-2 Ikrafttreden 
Vedtektene er vedtatt og iverksatt av Norsk Tollerforbunds landsmøte, avholdt den 5-7. november 
2021 på Vestlia Hotel, Geilo. Tidligere vedtekter for Norsk Tollerforbund av 5. november 2018 
oppheves fra samme tidspunkt. 
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Vedlegg 1 – Oversikt over lokale avdelinger i Norsk Tollerforbund (pr 7. 
november 2021). 
 
NT-avdeling Oslofjord (NT-O) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Oslofjord 
Herunder: 

 Kristiansand tollsted 
o Seksjon I 
o Seksjon II 
o Seksjon Maritim Innsats 

 Grenland tollsted 
o Seksjon Grenland I 
o Seksjon Grenland II 

 Oslo Tollsted 
o Seksjon Gods 
o Seksjon Oslo I 
o Seksjon Oslo II 

 Sandefjord og Torp tollsteder 
o Seksjon Torp 
o Seksjon Sandefjord I 
o Seksjon Sandefjord II 

 Moss Tollsted 
o Operasjonssenter 
o Juridisk seksjon 
o Etterretningsseksjon 
o Fagstab 
o Styringsstab 

 

NT-avdeling Vest (NT-V) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Vest 
Herunder: 

 Haugesund tollsted 
o Seksjon Haugesund 

 Ålesund tollsted 
o Seksjon Ålesund 

 Bergen tollsted 
o Seksjon Maritim innsats 

 Sola tollsted 
o Seksjon Sola 

 Risavika tollsted 
o Seksjon Sola 

 Flesland tollsted 
o Seksjon Flesland 
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NT-avdeling Midt (NT-M) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Midt 
Herunder: 

 Trondheim tollsted 
o Seksjon Trondheim I 
o Seksjon Trondheim II 

 Værnes tollsted 
o Seksjon Trondheim I 
o Seksjon Trondheim II 

 Bjørnfjell tollsted 
o Seksjon Bjørnfjell 

 Narvik tollsted 
o Seksjon Bjørnfjell 

 Bodø tollsted 
o Seksjon Helgeland/Salten 

 Mo i Rana tollsted 
o Seksjon Helgeland/Salten 

 Junkerdal tollsted 
o Seksjon Helgeland/Salten 

 Røros tollsted 
o Seksjon Røros 

 
NT-avdeling Øst (NT-Ø) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Øst 
Herunder: 

 Svinesund tollsted 
o Seksjon Svinesund I 
o Seksjon Svinesund II 
o Seksjon Svinesund III 
o Seksjon Svinesund IV 
o Seksjon Svinesund V 
o Seksjon Svinesund VI 

 Kongsvinger tollsted 
o Seksjon Kongsvinger I 
o Seksjon Kongsvinger II 

 Ørje tollsted 
o Seksjon Ørje I 
o Seksjon Ørje II 
o Seksjon Ørje III 

 Trysil Tollsted 
o Seksjon Trysil 
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NT-avdeling Nord (NT-N) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Nord 
Herunder: 

 Tromsø tollsted 
o Seksjon Tromsø 

 Helligskogen tollsted 
o Seksjon Tromsø 

 Karigasniemi tollsted 
o Seksjon Polmak 

 Utsjok tollsted 
o Seksjon Polmak 

 Polmak tollsted 
o Seksjon Polmak 

 Storskog tollsted 
o Seksjon Storskog 

 Neiden tollsted 
o Seksjon Neiden 

 Kivilompolo tollsted 
o Seksjon Vestfinnmark 

 Hammerfest tollsted 
o Seksjon Vestfinnmark 

 

NT-avdeling Gardermoen (NT-G) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i Grensedivisjonen Område Gardermoen 
Herunder: 

 Gardermoen tollsted 
o Seksjon Døgnvakt I 
o Seksjon Døgnvakt II 
o Profileringsseksjonen 
o Innsatsseksjonen 
o Flyfraktseksjonen 

 Postens logistikksenter 
o Postseksjonen 

 Østlandsterminalen 
o Postseksjonen 

 

NT-avdeling Direktoratet (NT-D) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Medlemmer i smådivisjonene, før kalt Tolldirektoratet 
Herunder: 

 Oslo Sjøtollsted 
o Administrasjonsdivisjonen 
o IT-divisjonen 
o Etterretningsdivisjonen 
o Juridisk divisjon 
o Tolldirektørens stab 
o Kommunikasjonsstaben 

 GD og VD-områder (geografisk plassert utenfor tilhørende divisjon) 
o Administrasjonsavdelingen 
o IT-divisjonen 
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NT-avdeling VD-Oslo (NT-VD-O) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
VD Oppfølgingsavdelingen, VD Klassifiseringsavdelingen. 
Herunder: 

 Oslo tollsted 
o Oppfølgingsavdelingen Oslo 1 
o Oppfølgingsavdelingen Oslo 2 
o Oppfølgingsavdelingen Oslo 3 
o Klassifiseringsavdelingen Tariffseksjon 
o Klassifiseringsavdelingen Laboratoriet 

 Tromsø tollsted 
o Oppfølgingsavdelingen seksjon Tromsø 

 Bergen tollsted 
o Oppfølgingsavdelingen seksjon Bergen 

 Kongsvinger tollsted 
o Oppfølgingsavdelingen seksjon Kongsvinger 

 Drammen tollsted 
o Oppfølgingsseksjonen seksjons Drammen 

 
NT-avdeling VD-Bergen (NT-VD-B) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
VD Regelavdelingen, VD Analyseavdelingen og VD Brukerdialogavdelingen. 
Herunder: 

 Bergen tollsted 
o Regelavdelingen juridisk seksjon 
o Analyseavdelingen etterretningsseksjon 
o Brukeravdelingen forebyggingsseksjon 
o Utviklingsstab 
o Styringsstab 

 Oslo tollsted 
o Regelavdelingen omberegningsseksjon 
o Regelavdelingen sanksjoneringsseksjon 
o Regelavdelingen transitteringsseksjon 
o Brukerdialogavdelingen digitaliseringsseksjon 
o Brukerdialogavdelingen veiledningsseksjon 
o Analyseavdelingen etterretningsseksjon 

 Kristandsand tollsted 
o Regelavdelingen tillatelsesseksjon 

 Trondheim tollsted 
o Regelavdelingen prosedyreseksjon 

 
 
NT-avdeling Lederne (NT-Led) 
Organiserer ordinære medlemmer i: 
Administrasjonsdivisjonen, IT-divisjonen, Etteretningsdivisjonen, Juridisk divisjon, Grensedivisjon og 
Vareførseldivisjon. 
Herunder: 
Alle medlemmer med stilling fra og med seksjonsleder uavhengig av divisjon eller avdeling. 
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 LANDSMØTESAK NR 8

KKONNTIINNNGGEENTT

 DEL III 8- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget til NTs kontingentsats for 2022-2025 anbefales vedtatt.

Forslag:
Norsk Tollerforbund setter kontingenten for ordinære medlemmer til 
1,175% av brutto lønn (tillegg og overtid IKKE medregnet). Dette gir en 
økning på kroner 70 i gjennomsnittskontingenten. Taket settes til kroner 
515 for medlemmer til og med lønnstrinn 74 og kroner 615 for medlemmer 
fra og med lønnstrinn 75.

Hensikt:
NT har som hensikt å holde kontingenten så lav som mulig for sine medlemmer. 
Sammenlignet med andre forbund i og utenfor YS er forslag til kontingentsats 
fortsatt på et lavt nivå.

Begrunnelse:
Nåværende kontingent er på 0,98% av bruttolønn når sentral og lokale 
kontingenter er slått sammen. Gjennomsnittskontingenten er på 387 kroner. 
Taket er satt til 450 for medlemmer opp til og med lønnstrinn 74, og 550 for 
medlemmer fra og med lønnstrinn 75. Ny kontingentsats vil være en økning på 
kroner 70 i gjennomsnitt for de som ikke når taket på 515 kroner.

Med ny kontingentsats vil Norsk Tollerforbund fortsatt ha en langt lavere 
kontingent enn både YS-forbund og konkurrerende forbund i etaten. Selv om noen 
forbund har tilsvarende prosentsats er det en svært viktig forskjell i at NT bruker 
brutto månedslønn ihht lønnstrinn som grunnlag for prosenttrekket, mens andre 
bruker innberetningspliktig lønn som også innebefatter faste og variable tillegg 
(alt som er pensjonsgivende). Det gir for de fleste ett langt høyere trekkgrunnlag 
enn hva NT har. I tillegg har flere konkurrerende forbund obligatoriske avtaler 
og forsikringer som kommer i tillegg til prosenttrekket. I en slik sammenligning 
kommer NT svært godt ut, spesielt for de med lavere inntekter enn der taket slår 
inn. De fleste andre forbund har heller ikke tak, slik at de med høye avlønninger 
får svært høy kontingent.

Kontingentsatsen er styrt av to faktorer. Antall medlemmer og ønsket drift og 
aktivitet gjennom NTs budsjettforslag.

Antall medlemmer vil dessverre gå en del ned i kommende landsmøteperiode. 
Det gir færre medlemmer å dele kontingentbyrden på. Årsaken er til dels 
alderssammensetningen hvor mange medlemmer nærmer seg pensjonsalder, og 

til dels at vi registrerer en større andel som slutter i jobben FØR pensjonsalder. 
Ut ifra planlagt rekruttering i Tolletaten vil det ikke rekrutteres nok ansatte til å 
dekke opp for avgangen i løpet av de kommende fire år, og det ansettes stadig 
flere som er organisert i andre forbund før se starter i etaten, noe som gjør 
medlemsrekruttering utfordrende. Av NTs medlemsmasse er det til enhver tid ca 
50-80 gratismedlemmer, enten gjennom utdanning/rekruttering eller pga sosiale 
tiltak. NT budsjetterer med et gjennomsnitt på 1100 betalende medlemmer i 
kommende landsmøteperiode.
Vedrørende budsjettet har NT redusert utgifter der det har vært mulig uten at 
dette må føre til store endringer i driften. De øvrige driverne for at utgiftssiden 
har økt er:

• Etter sammenslåing til felles økonomi må NT dekke en underfinansiering 
av de gamle lokalforeningene (brukt oppsparte midler til aktivitet) for å 
opprettholde tilsvarende nivå i de nye NT-avdelingene. Det er også flere 
tillitsvalgte når det opprettes 10 i stedet for sju NT-avdelinger noe som utgjør 
økte utgifter til honorerer for lokalt tillitsvalgte. Dette utgjør ca 19 kroner av 
den økte gjennomsnittskontingenten.

• Ordinære pris og lønnsvekst utgjør ca 5%, fratrukket de ca 120.000 
NT har kuttet i diverse utgifter utgjør dette ca 22 kroner av den økte 
gjennomsnittskontingenten.

• Rekrutteringstiltakene med gratis medlemskap mens man går på TKS 
(ikke UiS, de er ikke ordinære medlemmer ennå) og redusert kontingent for 
nyansatte i ett år tar ca 18 kroner av økningen på gjennomsnittskontingenten.

• Den resterende økningen skyldes økte kostnader for juridisk bistand, nye/
økte honorarer til utvalgsledere, utvalgsmedlemmer, kursansvarlig og 
kasserer, økt sats for møtegodtgjørelse som til sammen utgjør ca 11 kroner 
av den økte gjennomsnittskontingenten.

Det skal også nevnes at forbundskontorets tillitsvalgte i 2019-2021 avsto fra 
å følge vedtaket om automatisk lønnsutvikling i henhold til landsmøtevedtaket 
i 2012 da dette ville gitt en for stor belastning på budsjettet. Uten denne 
besparelsen på kroner 653.200 pr år ville gjennomsnittskontingenten blitt økt 
med ytterligere 49 kroner.

Kontingentsatser på andre medlemskategorier som Fordelsmedlem og 
Studentmedlem fastsettes av forbundsstyret.

Henvisninger:
• NT-OU Forslag 10 Omstillingsdokumentet – Kapittel 1 – Felles Økonomi – 

Delrapportene I-V og VI-VII
• Forslag til LM2021 om Budsjett
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 LANDSMØTESAK NR 9

Forslag:
Norsk Tollerforbund planlegger den årlige driften ihht dette budsjettforslag.

Hensikt:
NTs hovedbudsjett er Driftsbudsjettet som viser til planlagt aktivitet for 
kommende fireårsperiode delt opp like årsbudsjetter.

I tillegg til Driftsbudsjettet føres det egne underbudsjetter for NTs andre 
regnskaper som mottar overføringer fra Driftsbudsjettet. Underbudsjettene 
er låst til hva som overføres fra Driftsbudsjettet og vil bli vedtatt på 
Forbundsstyrenivå.

Hensikten med budsjetter er å gi en økonomistyring for forbundets aktivitet 
og er med det et svært viktig styringsverktøy for forbundsledelsen og 
Forbundsstyret. 

Begrunnelse:
Dette budsjettforslaget er forankret i og er avhengig av at alle tidligere forslag 
på dette landsmøtet er vedtatt i henhold til anbefalingen gitt av sentralstyret.

Ved andre vedtak enn gitt anbefaling må sentralstyret på landsmøtet legge 
frem et revidert budsjettforslag.
I forhold til foregående budsjett er utgiftssiden økt på følgende poster:
• Utgifter til juridisk bistand har økt
• Felles budsjett må kompensere for at de regnskapene i de avviklede 

lokalforeningene totalt sett ga snaut 200.000 for lite i inntekt til å finansiere 
planlagt aktivitet

• Normal lønns- og prisvekst fører til høyere lønnskostnader for ansatte og 
ledelse ved forbundskontoret samt kasserer.

• Det er planlagt med økte utgifter for honorarer til lokale tillitsvalgte enn 
hva som lokalforeningene tidligere har budsjettert med. Matrisen for 
beregning av størrelsen på honorarene i lokaladministrasjonen føres i NTs 

nye Økonomiinstruks etter NT-OU Forslag 10 – Omstillingsdokumentet, 
Kapittel 1 Felles Økonomi, Delrapport II – Harmonisering av honorarer i 
lokaladministrasjonen

• Det er økte utgifter til arbeidsgiveravgift som følge av at flere honorarer nå 
utbetales fra NT sentralt

• Det er økte utgifter til tillitsvalgte som tidligere ikke mottok honorar, slik som 
Divisjonstillitsvalgt Grense, kursansvarlig, utvalgsledere og -medlemmer.

• YS-kontingenten økes hvert år
• NTs innføring av økte møtegodtgjørelser for de som møter på sin fritid gir 

økte møte- og kursutgifter
• Lagerleie etter flytting ut av Schweigaardsgate
• Økte IKT-utgifter og lisenskostnader pga økte krav til GDPR mer eff ektiv 

drift av NTs IT-systemer
• Økte utgifter til medlemsregister og dokumentsenter (som ikke tidligere 

har vært budsjettert).

I forhold til foregående budsjett er utgiftssiden redusert på følgende poster:
• Digitaliseringsprosjektet
• NTO
• Landsmøtet (totalkostnaden er økt, men spres over fire år i stedet for tre)
• Reiseutgifter.

Inntektssiden er økt med:
• forhøyet kontingent
• kontingent fra fordelsmedlemmer
• rekrutteringsstønad og annonseinntekter.

Inntektene er redusert med:
• mindre renteinntekter (grunnet overføring til Eiendomsfondet)
• mindre OU-midler (pga færre medlemmer).

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget til NTs Driftsbudsjett for 2022-2025 anbefales vedtatt.

Landsmøtet gir også Forbundsstyret fullmakt til å endre budsjettet i 
perioden dersom det oppstår en situasjon som tilsier dette, og til å sette 
opp underbudsjettene for Lokaladministrasjonen, Velferdsfondet og 
Eiendomsfondet.
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Budsjett for Norsk Tollerforbund 2022-2025

Utgifter: Inntekter:

Kursvirksomhet 1 265 000kr        Medlemskontingent1 6 032 400kr        
Honorarer tillitsvalgte 1 260 000kr        Renteinntekter 40 000kr             
Lønn rådgiver 400 000kr           Tilskudd fra OU-fondsmidler 1 365 000kr        
Lønn komm.rådgiver 810 000kr           Fordelsmedlemmer 66 000kr             
Arbeidsgiveravgift 400 000kr           Advokatavtalen 490 000kr           
Pensjonskostnad tillitsvalgte 100 000kr           Stønad og annonsering 90 000kr             
Feriepenger 35 000kr             
Møtegodtgjørelser 150 000kr           
Forbundsstyret 200 000kr           
Lokaladministrasjon2 572 000kr           
Reisestøtte lokale NT-avdelinger 50 000kr             
Lokale OU-tiltak 100 000kr           
Reiser 150 000kr           
Aviser 5 000kr               
Porto/Frankering 5 000kr               
Telefon/Bredbånd 85 000kr             
Revisorhonorar 4 000kr               
Kontingent YS 420 000kr           
NTO 75 000kr             
UFE 50 000kr             
Rekvisita/teknisk utstyr 80 000kr             
Forsikringer 35 000kr             
Andre driftsutgifter 20 000kr             
IKT utgifter 120 000kr           
Landsmøte 2025 270 000kr           
Jur. bistand/pol. rådg./konsulenttj. 150 000kr           
Fordelingskostnader YS-S 35 000kr             
Lagerleie NTs lager Kolbotn 33 000kr             
Trykking Norsk Tollblad 200 000kr           
Distribusjon Norsk Tollblad 135 000kr           
Div. utg. Norsk Tollblad 5 000kr               
Digitaliseringsprosjektet 35 000kr             
Styreweb 60 000kr             
INVO 40 000kr             
Velferdsfondet 238 000kr           
Advokatavtale 490 000kr           
Overskudd 1 400kr               
Totalt 8 083 400kr     Totalt 8 083 400kr     

1, Mediankontingent:  = Kr 457,- X 1100 medlemmer = Kr 502.700,- pr mnd
2, Lokaladministrasjon: Fordelingen mellom NT-avdelingene bestemmes i eget underbudsjett

Henvisninger:
• NT-OU Forslag 10 Omstillingsdokumentet – Kapittel 1 – Felles Økonomi 

– alle delrapporter
• Forslag til LM2021 om Nye vedtekter
• Forslag til LM2021 om opprettelse av NTs Velferdsfond
• Forslag til LM2021 om opprettelse av NTs Eiendomsfond
• Forslag til LM2021 om nedleggelse av Norsk Tollblad
• Forslag til LM2021 om avlønning av tillitsvalgte ved forbundskontoret
• Forslag til LM2021 om advokatavtale
• Forslag til LM2021 om kontingent

Dine notater:
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VVAALGG

 DEL III 10- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 10-1

Forslag:
Landsmøtet vedtar at alle delegater på landsmøtet i 2021 kan avgi stemme 
for å velge Divisjonstillitsvalgt for grensedivisjonen.

Hensikt:
I note 6 i nye Vedtekter står det at det kun er delegater fra NT-avdelingene 
i grensedivisjonen som har stemmerett ved valg av Divisjonstillitsvalgt for 
Grensedivisjonen. Delegatene som nå er på Landsmøtet 2021 er plukket ut 
fra de lokalforeningene som nå er bestem avviklet og er ikke delt inn etter 
hvilken divisjon de er ansatt i.

Begrunnelse:
I de nye og nå vedtatte vedtektene for Norsk Tollerforbund er det lagt en 
begrensning på hvem som kan avgi stemme ved valg av divisjonstillitsvalgte 
for grensedivisjonen. Det er kun delegater fra NT-avdelinger som organiserer 
i grensedivisjonen som skal avgi stemme til hvem som skal bli "deres" 
divsjonstillitsvalgt.

Dette Landsmøtet er samtidig stiftelsesmøtet for NTs nye organisasjon. 
Det er tidligere i dag blitt vedtatt nye vedtekter som gir føringer for hvordan 
NT-avdelingene skal organiseres, og at de tidligere lokalforeningene skal 
avvikles. De delegatene som nå er til stede er sendt som representanter for 
de lokalforeningene som nå er under avvikling. Det lar seg ikke gjøre å dele 
opp delegater med tilknytning til Grensedivisjonen da en slik inndeling ikke 
fantes i gammel organisering. For å gjennomføre valg av Divisjonstillitsvalgt 
for Grensedivisjonen må Landsmøtet derfor fravike den bestemmelsen i 
Vedtektene ved dette første landsmøtet. Dette er kun et møteteknisk vedtak 
som følge av at nye Vedtekter er vedtatt før man gjennomfører valg som siste 
punkt på dagsorden.

Norsk Tollerforbund ønsker derfor at det på dette landsmøtet gjøres et unntak 
fra note 6 til kapittel 5 i Vedtektene slik at alle møtende delegater kan avgi sin 
stemme ved valg av Divisjonstillitsvalgt for Grense.

Ved neste landsmøte i 2025 kan bestemmelsene i Vedtektene følges som 
tiltenkt da delegatene vil komme fra de nye NT-avdelingene.

Henvisninger:
• Forslag til LM 2021 – Vedtekter
• Valgkomiteens innstilling LM2021

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om fravikelse til særskilt stemmerett under Landsmøtet 2021 
ved valg av Divisjonstillitsvalgt for Grensedivisjonen anbefales vedtatt.

Divisjonstillitsvalgt - Grense (DTV-G):
Vigdis Lunde Jaavall, NT-avdeling ØST
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VVAALGG

 DEL III 10- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 10-2

Forslag:
Landsmøtet vedtar at de tillitsvalgte på vedlagte liste velges som 
fungerende interimsstyrer i de 10 ny NT-avdelingene. Avdelingstillitsvalgt 
i hvert interimsstyre får også myndighet til å møte med stemmerett i 
Forbundsstyret.

Hensikt:
I påvente av at de nyopprettede NT-avdelingene i Norsk Tollerforbunds nye 
organisasjon får gjennomført egne årsmøter med valg av avdelingsstyre og 
plasstillitsvalgte, må lokalorganisasjonen ha tillitsvalgte til å:
• Planlegge og gjennomføre ordinært årsmøte i NT-avdelingen m/valg
• Ivareta medlemspleie og styreansvar i den nye NT-avdelingen frem til 

årsmøtet
• Møte i Forbundsstyret som lokalt valgt representant i kraft av vervet som 

Avdelingstillitsvalgt i NT-avdeling.

Begrunnelse:
Norsk Tollerforbunds omorganisering medfører at dagen lokalforeninger 
avvikles og nye NT-avdelinger oppstår. Norsk Tollerforbund vil derfor ha to 
parallelle løp. Ett hvor styrene i lokalforeningene som oppløses fortsetter 
som avviklingsstyrer frem til senest 31/12-2021 og ett hvor det plukkes 
ut tillitsvalgte til å ivareta medlemmene i de nye NT-avdelingene fram til 
medlemmene selv kan velge sine egne styrer på ordinært årsmøte.

Da medlemsmassene i de nye NT-avdelingene ikke lar seg samle før Norsk 
Tollerforbund skal ha møter i Forbundsstyret, må landsmøtet godkjenne 
at de som utpekes til leder av interimsstyret i hver sin NT-avdeling møter i 
Forbundsstyret og midlertidig har de samme fullmakter og myndigheter som 
om denne var valgt til Avdelingstillitsvalgt for denne avdeling. Samme regler 

for nestleder i interimsstyrene som overtar avdelingstillitsvalgtes plikter i 
dennes fravær.

NT-avdelingene skal ha gjennomført årsmøter med valg av avdelingsstyrer 
innen utgangen av 1. kvartal 2022, og med det bortfaller myndigheten og 
ansvaret til de midlertidige avdelingstillitsvalgte og interimsstyrene.

NT har ved nestleder Rune Gundersen ledet en midlertidig valgkomite som 
har kommet frem til navnene på listen på de neste sidene. Alle tillitsvalgte er 
forespurt og har gitt sitt samtykke til å bidra inn i interimstyrene.

Henvisninger:
• Forslag til LM 2021 – Vedtekter
• NT-OU Forslag 10 – Omstillingsdokumentet – Kapittel V O3– 

Overgangsordninger, Oppløsning og oppstart av nye avdelinger

Sentralstyrets innstilling:

Forslaget om å opprette interimsstyrer for hver nye NT-avdeling hvor 
midlertidig Avdelingstillitsvalgt gis myndighet til å møte med stemmerett i 
Forbundsstyret anbefales vedtatt.

Henvisninger:
• Forslag til LM 2021 – Vedtekter
• NT-OU Forslag 10 – Omstillingsdokumentet – Kapittel V O3– 

Overgangsordninger, Oppløsning og oppstart av nye avdelinger
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VVAALGG

 DEL III 10- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

Interimsstyrer Norsk Tollerforbunds lokalorganisasjon

NTT-Noorrd
Avdelingstillitsvalg: Kristian Kvande
Nestleder: Aina Smuk Rolstad
Styremedlem: Joakim Parvikoski

NTT-Middt
Avdelingstillitsvalg: Caroline Skårvik
Nestleder: Bente Frøland
Styremedlem: Anne-Grethe Slåtsve
StStyremedlem: Marius Hermansen

NTT-Leddderne
Avdelingstillitsvalg: Ragnar Dahl
Nestleder: Ingunn Skogheim
Styremedlem:  Kristen Høiberget

NTT-Gaarrdermmmoeeen
Avdelingstillitsvalg:Line Hamsaas
Nestleder: David Tino Pokorra
Styremedlem:  Jan Andreassen
Styremedlem: Lars Borgen Syversen

NTT-Østtt
Avdelingstillitsvalg: Karl Martin Husebæk
Nestleder: Jostein Halvorsen
Styremedlem: Heidi Albrigtsen Ernst
Styremedlem: Jan Stenberg
Styremedlem:  Elin Odden

NTT-VDDD Oslloo
Avdelingstillitsvalg:Stine Bråten
Nestleder: Anne Beate Riegels
Styremedlem: Lise Håkonsen
Styremedlem: Børge Nicolaisen

NTT-Osllofj ordd
Avdelingstillitsvalg: Atle Kjelsrud
Nestleder: Kjell Erik Hille
Styremedlem:  Jonny Fjeld
Styremedlem: Ida Tangen
Styremedlem:  William Standal

NTT-Vesst
Avdelingstillitsvalg: Remie Bjørge
Nestleder: Daniel Rettenberger
Styremedlem:  Anneli Rimestad

NTT-VDDD Berrggennn
Avdelingstillitsvalg: Bjørn Martin Nilsen
Nestleder: Steinar Nyløkken
Styremedlem: Baste Miljeteig Ramsdal

NTT-Dirrektoorrateeet
Avdelingstillitsvalg: Stian Aasetre
Nestleder: Susann Nilsen
Styremedlem: Geir Tore Gudbrandsen
Styremedlem: Ann-Kristin Dahle Stenvall
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VVAALGG

 DEL III 10- LANDSMØTETS FORHANDLINGER

 LANDSMØTESAK NR 10-3 Fremgangsmåte ved valg

Valg gjennomføres i henhold til NTs vedtekter kapittel 4 og 8 og denne 
landsmøteberetnings forretningsorden del II-3c, samt vedtakene i 
landsmøtesak 10-1 og landsmøtesak 10-2 og innstillingen til valgkomiteen i 
denne landsmøtesak 10-3.

Hvert verv velges for seg i den rekkefølgen det står i beretningen. Valg av 
divisjonstillitsvalgt er allerede gjennomført under landsmøtesak 10-1.

Dersom delegatene ønsker å levere benkeforslag gjøres dette umiddelbart 
i forkant av valget av det verv det foreslås motkandidat(er) til. Forslag skal 
leveres skriftlig. Ved to eller flere kandidater vil kandidatene gis taletid av 
dirigentene for å presentere sitt kandidatur.

Dersom det kun er en kandidat til vervet kan valget avgjøres ved akklamasjon. 
Eventuelt avgis stemmetegn.

Ved avstemming mellom to eller flere kandidater skal det benyttes absoutt 
flertall. Det betyr at kandidaten må ha minst 50% av stemmene for å bli valgt. 
Blanke stemmer telles ved absolutt flertall. Ved tre eller flere kandidater 
går de to kandidatene med flest stemmer videre til 2. avstemmingsrunde 
dersom ingen har absolutt flertall etter 1. avstemmingsrunde. Ved ytterligere 
stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

Skriftlig enkeltvalg skal gjennomføres dersom minst 10 delegater krever det.

Valgkomiteen har bestått av:
 

Helge Lindrup (PIT) 

 

Henning Knudsen (SNT) 

 

Anne Beate Riegels (ØNT) 

 

Paul-Andreas Kaald (MNT) 

 

Aina Smuk Rolstad (NNT) 

 

Remie Bjørge (VNT) 

 

Sigrid Hjetland (OATF) 
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Avslutning
Dirigentene takker for gjennomførte forhandlinger og har med det ferdigstilt 
sitt oppdrag.

Møtesekretærene avslutter protokollføringen. Ferdig protokollutkast leveres 
til forbundsledelsen før første møte i forbundsstyret.

Nyvalgt forbundsleder overtar møteledelsen og holder sin tiltredelsestale.

Utdeling av eventuelle oppmkersomheter og avtakking av det avtroppende 
sentralstyret, landsstyret og eventuelt andre tillitsvalgte som avslutter sine 
verv etter dette landsmøtet.

Fotografering
Delegatene og avtroppende sentralstyre møter utenfor landsmøtesalen for 
felles fotografering på angitt tidspunkt.

Festmiddag
Landsmøtet samles til festmiddag ihht utdelt program også dersom 
landsmøtet forsetter søndagen.

Forbundsleder:
Karin Tanderø Schaug, NT-avdeling VD-Bergen

Nestleder:
Nina Sypriansen Monsrud, NT-avdeling Gardermoen

Forbundsstyremedlem med kurs- og møteansvar:
Irene Skancke Bratteberg, NT-avdeling Vest
Forbundstyremedlem:
Rune Gundersen, NT-avdeling Oslofjord
Forbundstyremedlem:
Baste Miljeteig Ramsdal, NT-avdeling VD-Bergen

1. varamedlem til forbundsstyret:
Lise Arntzen, NT-avdeling Midt
2. varamedlem til forbundsstyret:
Maja Helene Sundell, NT-avdeling Øst
3. varamedlem til forbundsstyret:
Kristian Mentzoni, NT-avdeling Oslofjord
4. varamedlem til forbundsstyret:
Pål Otto Sørensen, NT-avdeling Direktoratet
5. varamedlem til forbundsstyret:
Geir Arild Tønnesen, NT-avdeling Oslofjord

Kasserer:
Hans Helge Fredriksen, NT-avdeling Oslofjord
Kommunikasjonsrådgiver:
Steinar Myhre Knutsen, NT-avdeling Øst
Organisasjonsrådgiver
Stein Borvik, NT-avdeling VD-Bergen

Revisorer:
Hanne Meiningen, NT-avdeling VD-Oslo
Susann Nilsen, NT-avdeling Direktoratet

VVAALGG

 DEL IV- AVSLUTNING



15 000 kr
Priseks. gjelder et lån på 3 mil-
lioner med 0,5 prosentpoeng 

lavere rente enn hva du har hos 
din nåværende bank

Få mer til overs som medlem i YS!
Visste du at alle YS-medlemmer får en av Norges laveste renter på boliglån, 
i tillegg til flere andre fordeler gjennom banktilbudet i Nordea Direct?

Priseksempel: Boligstart 85 %, 2 mill, o/25 år, nom. rente 1,25 %, eff.rente 1,31 %, tot.: 2 344 783  
Boliglån 50 %, 2 mill, o/25 år, nom. rente 1,35 %, eff.rente 1,41 %, tot.: 2 372 563 
Billån eff.rente 4,36 % kr 150.000,- o/5 år Etabl.geb. kr 2000,- Tot.: kr  166.860 
Prisen er per 25.03.2021 for nye lån og kan bli endret. Gjelder medlemmer i YS som bruker banken aktivt.

Gjør som flere tusen YS-medlemmer og bli kunde du også. 
Det kan være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!
Håper vi ses.

Hold mobilkameraet 
over QR koden og 
trykk på lenken.

Sjekk hvilken 
rente du kan få!

Du kan spare

• Ekstra lav rente på boliglånet og 0 kr i etableringsgebyr
• Ingen årspris på bankkort til medlemmer under 34 år, 

og gratis bruk av kortet
• Medlemspris på sparekonto
• Medlemspris på billån i Nordea
• YS Pensjon i Nordea Liv

Vil du vite mer eller motta et uforpliktende tilbud? 
Klikk deg inn på NordeaDirect.no

Dine fordeler


