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Installatørenes Service- og opplysningskontor



   Generalforsamling 

i Nelfo og ISO 2020 

Orientering 

Generalforsamling i Nelfo og ISO holdes på Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim, 

torsdag 23.april 2020 

Medlemmene ble innkalt til generalforsamling i brev av 3. februar 2020. 

Dette året skal det ikke foretas valg. Representasjonen vil følgelig skje gjennom styreleder 

eller annen valgt representant fra lokalforeningen, ref. Nelfos lover § 7. 

Representasjonen gjennom lokalforeningene skjer i henhold til antall medlemmer i 

lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. 

Dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett, m.m. er vedlagt denne innkallingen. 

Hovedstyrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og 

det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd.  

Innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2020, er tatt med som 

saker på dagsorden.  
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Program  

Torsdag 23. april 2020 

Kl. 1300   1 Generalforsamlingen settes og kalles til orden 

  2 Velkommen til Oslo 

  3 Konstituering av generalforsamlingen 

• valg av møteleder

• konstatering av innkalling § 7

  4 Styreleders tale

  5 Konstatering av representasjon § 6

  6 Valg av to representanter til å undertegne protokollen fra

generalforsamlingen

  7 Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning

  8 Regnskaper for 2019

  9 Saker til behandling:

• Vedtektsendring § 22 Inn- og utmeldinger og § 23 Eksklusjon,

bøteleggelse m.v.

10 Budsjett for 2020 

11 Fastleggelse av reisegodtgjørelse for representanter til generalforsamlingen 

12 Engasjere statsautorisert revisor 

13 Innkomne spørsmål fra lokalforeningene 

• Ingen innkomne saker

14 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling

Kl 1415 Fagprogram 

Kl 1900 Aperitiff 

Kl 1930 Middag 

Nelfo ISO 

 Installatørenes Service- og Opplysningskontor 

Rune Kolbeinsvik Rune Kolbeinsvik 

styreleder styreleder 

Ove Guttormsen Ove Guttormsen 

adm. direktør  adm. direktør 
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Hovedstyrets beretning 2019 

Virksomhetens art og lokalisering 

Nelfo er en arbeidsgiver- og interesse-

organisasjon for elektrobransjen. Nelfo har 

sitt sekretariat i Oslo og er tilsluttet 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

Redegjørelse for årsregnskapet og 

resultatdisponering 

Nelfo 

Årets nøkkeltall 

Nelfos samlede driftsinntekter endte på 

20,03 MNOK i 2019. Dette er en reduksjon 

på 0,81 MNOK i forhold til 2018.  

Driftskostnadene økte med 0,94 MNOK.  

Samlet driftsresultatet endte på – 2,66 

MNOK noe som er -1,75 MNOK lavere 

enn 2018. Finansresultatet endte på 15,65 

MNOK som er 3,88 MNOK bedre enn 

forrige år. Årsresultatet for 2019 ble 12,99 

MNOK, noe som er 2,13 MNOK bedre enn 

2018.  

Nelfos kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter endte på + 10,33 MNOK i 2019. 

Egenkapitalen er på 99 %. Likviditeten er 

god. Kortsiktig gjeld utgjør 0,51 MNOK.  

Konsern 

Konsernregnskapet omfatter aktivitetene 

og balansesituasjonene i ISO og Nelfo som 

en økonomisk enhet. Interne transaksjoner 

mellom ISO og Nelfo og mellomværende 

disse imellom er eliminert i konsern-

regnskapet. Nelfo er definert som «mor» 

og ISO som «datter». 

Årets nøkkeltall 

Konsernets samlede driftsinntekter endte 

på 124,10 MNOK i 2019. Dette er en 

reduksjon på 3,85 MNOK i forhold til 

2018. Salget fra de kommersielle 

aktivitetene isolert sett endte på 76,21 

MNOK, noe som er en økning på 1,38 

MNOK i forhold til forrige år. 

Hovedaktiviteten i ISO består av salgs-

inntekter fra: 

- Dataprogrammer (22,9 MNOK)

- Kurs og arr. (22,6 MNOK) 

- Elforlaget (13,8 MNOK) 

- ISO-butikken  ( 9,5 MNOK) 

- Elmagasinet  ( 5,7 MNOK)  

Samlet driftsresultatet endte på 9,08 

MNOK, noe som er 1,03 MNOK lavere 

enn 2018. Årsresultat finansposter og skatt 

ble 12,99 MNOK, noe som er + 2,13 

MNOK bedre enn 2018.  

Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter endte på + 8,14 MNOK i 2019. 

Egenkapitalen er på 73 %. Likviditeten er 

god. Kortsiktig gjeld utgjør 21,66 MNOK. 

Konsernregnskapet for 2019 er oppgjort 

med et årsresultat på 12,99 MNOK.  

Finansiell risiko 

Likvide midler er plassert på bankkonti og 

i finansielle instrumenter hos Formues-

forvaltning. Det foreligger finansiell risiko 

i overskuddslikviditet plassert i finansielle 

instrumenter hos Formuesforvaltning med 

70 % i rentebærende papirer og 30 % i 

egenkapital instrumenter og eiendom. Det 

eksisterer også en finansiell risiko i kunde-

fordringer gjennom mulige tap på 

fordringer som følge av manglende 

betaling av medlemsavgifter og salg av 

varer og tjenester.  

Risiko for at medlemmer og kunder ikke 

har økonomisk evne til å oppfylle sine 

forpliktelser anses som lav.  
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Det er ikke inntrådt forhold etter regn-

skapsårets slutt som er av betydning for 

bedømmelse av regnskapet. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Nelfo har 

opplegg for internkontroll. Det er valgt 

verneombud. Det er et godt sosialt og 

faglig miljø. 

 

Sykefravær 

Totalt sykefravær i Nelfo konsern er 3,0 % 

av total arbeidstid 2019. Sykefraværet 

skyldes ikke forhold relatert til jobb-

situasjonen i Nelfo. Styret anser dette som 

tilfredsstillende, men vil fortsette arbeidet 

med å redusere sykefraværet. Det har ikke 

blitt rapportert om skader eller ulykker på 

arbeidsplassen i 2019. 

 

Nelfo konsern har i regnskapsåret syssel-

satt 46 ansatte i sekretariatet i Oslo, 

inkludert en lærling. Av dette er 28 årsverk 

engasjert i forbundets kommersielle 

aktiviteter. 

 

Likestilling 

Organisasjonen består av 32 menn og 14 

kvinner. Kvinneandelen i administrative 

stillinger utgjør 28 %, mens andelen av 

kvinner i lederstillinger utgjør 2 %. 

Organisasjonen har ingen ansatte i deltids-

stillinger. Organisasjonen har som policy 

at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. 

 

Ytre miljø   

Organisasjonens virksomhet er ikke 

regulert av konsesjoner eller pålegg, og 

forurenser ikke det ytre miljø. 

 

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens §3-3 

bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 

drift er til stede, og regnskapet for 2019 er 

satt opp under denne forutsetningen. 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og 

resultat 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt 

resultatregnskap og balanse med noter, 

samt konsernregnskap uttrykk for 

virksomhetens resultat for 2019 og 

økonomiske stilling ved årsskiftet.  

 

Virksomheten har for 2019 hatt et års-

resultat på kr. 12 992 665, som foreslås 

anvendt ved overføring til egenkapital. 

 
Medlemsutviklingen i 2019 

Medlemsmassen i Nelfo var i 2019 

stigende. Vi hadde 130 innmeldinger og 66 

utmeldinger. Ved utgangen av året hadde 

vi 1734 medlemmer (bedrifter og 

avdelinger). Totalt sett representerer dette 

28 581 årsverk. 

 

 

 

AKTIVITETSÅRET 2019 
 

Generelle trekk i markedet 
For elektroinstallasjonsbransjen skjer det 

mye positivt innen klimarelaterte 

investeringer, gjennom elektrifisering, 

automatisering og digitalisering i hele 

samfunnet. Det gjør at markedsutsiktene 

for elektroinstallasjonsbransjen er gode de 

kommende årene. 

 

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-

automasjon) er beregnet til om lag 65 mrd. 

kroner i 2019, en vekst på om lag 4 % fra 

året før, målt i faste priser. Ser man bak 

tallene er det andre elektromarkeder enn 

bygg som driver veksten, og det er spesielt 

markedene knyttet til petroleum, energi-

anlegg, samferdsel og ekom som er sterke. 

Innen bygg vil et svakere marked for nye 

boliger motvirkes av en moderat vekst i 

produksjonen av nye yrkesbygg og robuste 

ROT-arbeider. 

 

Samlet verdi av automasjonsarbeidene er 

anslått til nesten 15 mrd. kroner i 2019. 

Prognosene viser forventninger om en 

kraftig vekst i automasjonsarbeider de 

kommende årene, til et samlet marked på 

18 mrd. i 2021. 
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Nelfo gjennomførte i 2019 lønnsomhets-

undersøkelsen for 39. gang, med nøkkeltall 

fra rekordhøye 848 medlemsbedrifter. 

Tallgrunnlaget representerer mer enn  

22 000 årsverk. Informasjonen som frem-

kommer gir god innsikt i og analyse av 

egen bedrift i forhold til andre bedrifter i 

bransjen. Det fremgår av undersøkelsen at 

det er god aktivitet i hele landet. Bedriftene 

har et driftsresultat på 8,4 % i snitt, som er 

identisk med året før. 

 

 

Arbeidsgiversaker 
 

Mellomårsoppgjøret 2019 

I 2019 var det et såkalt mellomårsoppgjør. 

Tarifforhandlingene dreier seg utelukkende 

om økonomiske tillegg, og innledes ved at 

det mellom NHO og LO forhandles om et 

sentralt generelt tillegg og et lavlønns-

tillegg til arbeidstakere som ligger under 

90 % av industriens gjennomsnitt. Et 

mellomoppgjør mellom LO og NHO er et 

fullverdig tariffoppgjør med plass-

oppsigelse og mekling, og risiko for 

konflikt.  

 

Ved inngangen til lønnsoppgjøret 2019 var 

det omtrent 2 år siden norsk økonomi gikk 

inn i en moderat oppgangskonjunktur. 

Kapasitetsutnyttelsen har økt gjennom året 

og det produksjonsgapet som har vært 

negativt siden 2015 ble lukket i løpet av 

2019. Resultatet fra de sentrale for-

handlingene ble en ramme på 3,2 prosent, 

og det ble gitt et generelt tillegg til alle på 

2,50 kroner. Lavlønnstillegget ble 2,00 

kroner som kom i tillegg.  

 

Nelfos mellomårsregulering resulterte i en 

økning fra 1. mai med kr. 5,93 på 3A-

satsen. Reguleringsmekanismen for 2. 

avtaleår følger av overenskomstens 

paragraf 15 nr. 2 og er i henhold til SSBs 

statistikk for voksne arbeidere de fire siste 

kvartalene.  

 

 

 

Tariff 2020 

Arbeid med tariffspørsmål er en 

kontinuerlig prosess for organisasjonen. 

Foran oppgjøret i 2020 har regionene 

høsten 2019 kommet med innspill til 

konkrete krav. 

Arbeidsgiverutvalget/forhandlingsutvalget 

vil arbeide videre med utarbeidelse av krav 

fremover mot april 2020. I løpet av februar 

2020 vedtas oppgjørsformen av LOs 

representantskap og vi vil på det tids-

punktet vite mer om frontfagets posisjon, 

samt at vi da erfaringsmessig vet mer 

konkret hva EL og IT Forbundet vil 

prioritere. 

 

Innleie av arbeidskraft 

Det har vært et stort fokus på prakti-

seringen rundt innleie fra bemannings-

selskap, spesielt innenfor bygg og anlegg. 

Det ble gjennomført en lovendring som 

innebar en vesentlig innskrenking i 

adgangen til å leie inn personell fra 

bemanningsbyrå. I tillegg til det, har det 

vært flere forslag fra politisk hold om 

ytterligere innstramninger. Fellesforbundet 

vedtok enstemmig på sitt landsmøte i 

oktober 2019 å forby bemanningsbyråene i 

sin nåværende form. El og IT Forbundet 

har fulgt opp dette med et tilsvarende 

vedtak, hvilket fremgår av deres tariff-

politiske dokument fra desember 2019. 

Tvistesaker 

Det pågår til enhver tid en rekke tviste-

saker i medlemsbedriftene. Tvistene er 

fortolkningstvister med utgangspunkt i 

tariffavtalene, og særlig til Hovedavtalens 

bestemmelser om bruk av tjenestemanns-

tid, offshoreavtalen og landsoverens-

komstens reisebestemmelse. 

 

Kurs- og informasjonsvirksomhet 

Behovet for kunnskap om gjeldende 

tariffavtaler gjør at kurs- og informasjons-

virksomhet gis høy prioritet. Vi har i løpet 

av året gjennomført flere seminarer/møter 

både i akkordtariffen, landsoverens-

komsten og hovedavtalen med medlems-

bedrifter direkte og gjennom lokal-

foreningene. Videre har vi holdt kurs i 
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entrepriserett, om konflikt i prosjekt-

markedet m.v. Nye og forenklede hjemme-

sider er her et viktig verktøy for å nå raskt 

ut med viktig informasjon. Videre har vi i 

løpet av sommeren og høsten besøkt 

samtlige lokalforeninger og orientert om 

tariffoppgjøret og resultatet av dette. 

 

Arbeidsmarkedet 

Etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft 

er fortsatt økende. Endringer i samfunnet, 

digitalisering og robotisering, krav til rask 

omstillingsevne etc., for å nevne noe, 

krever et stadig tilfang av relevant 

kompetanse til bedriftene. Det er viktig at 

skoleverk og bedrifter tidlig fanger opp 

markedets behov og er omstillingsvillige 

og beredt til å tilby den kompetansen som 

bedriften forutsetter at de ansatte har, og 

videre at bedriften leverer/besitter den 

kompetanse som markedet etterspør. Vi 

har en spennende tid i møte. Vår bransje 

preges fortsatt av at mange slutter i faget i 

ung alder. 

 

 

Kompetanseutvikling 
 

Utdanning og rekruttering 

Arbeid med utdanning og rekruttering av 

unge inn til elektrofagene og opprettelse av 

nye læreplasser er en kontinuerlig prosess 

for Nelfo. På utdanningssiden påvirker 

Nelfo direkte i faglig råd for elektro 

gjennom leder/nestlederposisjoner. I tillegg 

foregår det utstrakt utdanningspolitisk 

samarbeid med NHO og i enkeltsaker også 

sammen med LO-siden. 

 

Rekruttering 

Elektrofag er fortsatt en av de mest søkte 

utdanningene i fag- og yrkesopplæringen, 

med rundt 6000 søkere i 2019. Det 

plasserer elektrofag på fjerde plass for de 

mest søkte fagene etter studie-

spesialisering, helse- og oppvekstfagene og 

teknologi og industriell produksjon (TIP). 

Det er omtrent det samme antallet som i 

2018, men med en svak nedgang fra året 

før. Det er fortsatt konkurranse på lands-

basis for å komme inn på elektro. Omlag 

5800 får tilbud om skoleplass Vg1 elektro-

fag. Dette bidrar til bra utdanningskvalitet i 

skolen. 

 

Læreplasser  

NHOs kompetansebarometer 2019 viser at 

det fortsatt er fagarbeidere bedriftene 

etterspør mest. Dette gjelder også innenfor 

elektrofagene. Diskusjonen de siste årene 

har vært å øke antall læreplasser innenfor 

alle fag i fag- og yrkesopplæringen. 

Regjeringen lanserte året 2018 som yrkes-

fagenes år. Det har bidratt til mange nye 

aktiviteter knyttet til å fremheve yrkes-

fagene, noe som faktisk vies i statistikken 

for godkjente lærekontrakter. Om lag 73 % 

av elevene som søkte læreplass har fått 

tilbud om lærekontrakt i elektrofag. Det er 

en klar økning fra året før med 6 %. 

Elektrikerfaget er det største faget i 

utdanningsprogrammet. Antall lære-

kontrakter som er inngått i elektrofag 

ligger i 2019 prosentvis omtrent på lands-

gjennomsnittet. Læretilskuddet var i 2019 

på 157.339 kroner per lærekontrakt. 

 

Fortsatt tar mange med fagbrev fra elektro, 

videreutdanning via fagskole eller y-vei 

etter avlagt fag- og svenneprøve og noen 

års yrkeserfaring. 

 

Andre rekrutteringsaktiviteter 

Nelfo engasjerer seg på flere arenaer for 

rekruttering til elektrofagene. En av disse 

er www.gnizt.no som er en nettportal som 

profilerer elektrofagene. Dette er et sam-

arbeid mellom Energi Norge, Norsk 

Industri og Nelfo i regi av Elektroforum. 

Det er utviklet brosjyremateriell i til-

knytning til portalen. Brosjyrer deles ut 

gratis til skoler og opplæringskontorer. En 

rekke opplæringskontorer og skoler rundt i 

landet brukte aktivt gnizt.no og brosjyrer 

på lokale og regionale utdanningsmesser i 

2019.  I løpet av 2019 har gnizt.no blitt 

oppdatert og en rekke nye filmer er laget. 

Fra 2020 trer ny tilbudsstruktur i yrkes-

fagene i kraft med nye læreplaner. Dette 
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må gjenspeile seg i vår hovedrekrutterings-

kanal gnizt.no.  

 

Yrkeskonkurranser er også en viktig arena 

for rekruttering. I august 2019 deltok Nelfo 

med to fag, elektrikere og telekommunika-

sjonsmontør, i World Skills Competition, 

Kazan Russland.  

 

Fag- og yrkesopplæringen 

Nelfo hadde i 2019 fortsatt et sterkt 

engasjement i arbeidet med læreplanverk 

og ny tilbudsstruktur i videregående 

utdanning for yrkesfag. Med Nelfos 

deltakelse i Faglig råd for elektro og i 

NHO-felleskapet, har Nelfo en sentral 

posisjon, og har i stor grad kunnet påvirke 

utfallet i disse prosessene.  

 

Ny tilbudsstruktur vil implementeres 

høsten 2020. Høsten 2017 satte regjeringen 

ned Lied-utvalget. Dette utvalget skal se på 

hele den norske videregående utdanningen 

i lys av fremtidens teknologiutvikling og 

elevers muligheter i fremtidens 

arbeidsmarked. Daværende kunnskaps-

minister har påpekt at det ikke er gjennom-

ført en reform i videregående opplæring 

siden 1994. Lied-utvalget leverte sin 

hovedrapport NOU 29019 i desember 

2019. Denne vil danne grunnlag for en 

stortingsmelding og starten på en ny 

reform i videregående utdanning. Nelfo vil 

arbeide med høringssvar til denne 

rapporten utover vinteren 2020. 

 

Nelfo gjennomførte sin årlige opplærings-

konferanse på Lillestrøm februar 2019. 

Konferansen var vellykket, med 150 

deltakere fra hele landet. Målgruppen er 

lærere i videregående skoler og opp-

læringskontorer i tillegg til bedrifter og 

organisasjoner.  

 

Fagskoleutdanningen 

For Nelfos del er det særlig den 2-årige 

fagskoleutdanningen, teknisk fagskole-

utdanning innenfor elektro, som er sentral. 

Nelfo har i løpet av 2019 deltatt aktivt i 

arbeid i råd og utvalg knyttet til videre-

utvikling av fagskolesektoren etter at den 

nye fagskoleloven trådte i kraft juni 2018 

og fagskoleforskriften i juli 2019. 

 

Universitet og høyskole 

Innenfor høyskoleutdanningen har Nelfo 

særlig engasjert seg i yrkesfaglærer-

utdanningen. Her er det etablert et pilot-

prosjekt hvor Nelfo er en sentral arbeids-

livsrepresentant. Prosjektet går over flere 

år og flere kull i utdanningen. Formålet 

med pilotprosjektet er å styrke yrkesfag-

læreren i faglig bredde og dybde. Både 

skolen og studentene er godt fornøyd med 

endringen som er innført i undervisningen, 

og vil også på sikt styrke yrkesfaglærere i 

den videregående skolen. Nelfo vil arbeide 

for at ny undervisningsform og faglige for-

dypninger blir permanent i alle treårige 

yrkesfaglærerutdanninger. 

 

 

Rammebetingelser og nærings-

politikk 
Det har vært stor aktivitet på det nærings-

politiske området i 2019. Primært har 

arbeidet vært fokusert mot besluttende 

myndigheter i Storting, regjering og 

offentlig forvaltning, men man har også 

lagt stor vekt på å bygge viktige strategiske 

allianser, samt målrettet informasjons-

virksomhet overfor lokalforeningene, 

medlemsbedriftene og viktige samarbeids-

partnere. Nelfo har lagt spesielt vekt på å 

arbeide næringspolitisk på de områder som 

vil utløse nye markedsmuligheter for våre 

medlemsbedrifter.  

 

En viktig del av det næringspolitiske 

arbeidet er direkte møter med sentrale 

politikere, høringsbrev, deltakelse i 

høringsmøter, samt aktiv bruk av media.  

 

Samarbeidspartnere 

Nelfo har samarbeidsavtaler med Bellona 

og Naturvernforbundet, og har med disse 

organisasjonene spesielt arbeidet med 

henholdsvis elektrifisering av maritim 

sektor, utslippsfrie byggeplasser og energi-

effektivisering. Vi har også kjørt felles 
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arrangementer, bl.a. under Arendalsuka, 

hvor vi har invitert sentrale politikere til 

debatt og meningsutveksling. 

Sentrale samarbeidsarenaer for Nelfo er 

videre Elektroforum og BAE-rådet. Her 

utvikles god næringspolitikk sammen med 

energibransjen og byggenæringen. 

 

På sentrale næringspolitiske saker har vi 

også bygget nettverk mot solbransjen, 

boligkooperasjonen, varmepumpe-

foreningen, NAF, samt viktige forbruker-

organisasjoner (Huseierne og Forbruker-

rådet). I tillegg samarbeider vi nært med 

EL og IT Forbundet der vi har felles 

næringspolitiske interesser.  

 

Nelfo har også i 2019 vært med i strategisk 

råd i Bygg21, men dette prosjektet er nå 

avviklet av myndighetene.  

 

Nelfo er aktivt med i NHOs nærings-

politiske forum, samt viktige faggrupper 

som mer spesifikt arbeider med klima- og 

energipolitikk, velferdsteknologi og 

transport.  

 

Elektrifisering 

Nelfo har også i 2019 hatt et spesielt fokus 

mot elektrifiseringen av Norge, og da 

spesielt på transportsektoren, men også 

mot utslippsfrie byggeplasser. Videre mot 

lokal energiproduksjon og lagring.  

 

Viktige saker i den sammenheng har vært 

utbygging av teknisk infrastruktur langs 

kysten, nye byggeregler, elbillading; 

herunder ladeklare bygg, energi-

effektivisering, effekttariffer og opp-

rinnelsesgarantier.  

 

Elektrifisering av samfunnet har også vært 

et viktig tema for Nelfo under Arendals-

uka. Her har vi samarbeidet bl.a. med 

Bellona, Elektroforum og Elektro-

foreningen (EFO). 

 

Seriøst arbeidsliv 

Arbeidskriminalitet, svart arbeid, kvalitativ 

rekruttering og kompetanse har vært 

sentrale elementer i Nelfos arbeid med å 

styrke det seriøse arbeidslivet. Et viktig 

element i dette arbeidet har bl.a. vært å gi 

aktiv finansiell støtte til lokalforeningenes 

arbeid på dette området.  

 

I 2019 har det vært et spesielt fokus på 

konflikter i prosjektmarkedet. Det er kjørt 

en rekke kurs og seminarer rundt dette 

viktige temaet, bl.a. i nært samarbeid med 

arbeidslivseksjonen. Vi har dessuten fått 

etablert Meklingsinstituttet, sammen med 

bl.a. EBA og sentrale offentlige bygg-

herrer, som fra høsten 2019 har vært i 

virksomhet. Arbeidet med å revidere 

viktige entreprisekontrakter (Standard 

Norge) er også i full gang. Nelfo spiller her 

en sentral rolle. 

 

Digitalisering 

Nelfo har i 2019 arbeidet målbevisst med å 

forberede medlemmene på den digitale 

hverdagen. Også i 2019 var digitalisering 

et viktig tema under Nelfos Årskonferanse. 

Arbeidet med å videreutvikle digitale 

hjelpemidler har fortsatt i 2019, og vil også 

i tiden fremover være en kontinuerlig 

prosess.  

 

Det er nå under utarbeidelse en egen 

standard for digitale byggeprosesser, hvor 

Nelfo vil spille en aktiv rolle. 

 

Årskonferansen 2019 

Nelfo arrangerte sin årskonferanse 6. 

november på Radisson Blu Scandinavia 

Hotel i Oslo. Konferansen ble også denne 

gang en stor suksess, hvor over 200 

deltakere deltok. 

 

Temaet i 2019 ble «Norge elektrifiseres – 

veien til vekst og lønnsomhet», hvor 

sentrale områder som digitalisering, 

kompetanseutvikling og fokus på politiske 

rammebetingelser sto sentralt. Spesielt 

hyggelig var det at daværende 

digitaliseringsminister Nikolai Astrup 

deltok og holdt innlegg. 

 

9



  
 

På årskonferansen deltok også adm. 

direktør Auke Lont, Statsnett og direktør 

Ove Flatager fra NVE. De deltok også i en 

paneldebatt sammen med Liv Kari 

Eskeland (H) og Aril Hermstad (MDG). 

Sentrale temaer i debatten var hvordan 

man skulle få fart på elektrifiseringen i 

Norge, men man kom også inn på et viktig 

tema som effekttariffer.  

 

Hele 23 utstillere deltok på årskonferansen. 

 

Synlighet 

Nelfo driver et kontinuerlig informasjon-

sarbeid overfor medlemsbedriftene, 

potensielle medlemsbedrifter, det politiske 

miljøet, forsknings- og utdanningsmiljøer, 

samarbeidsorganisasjoner og eiendoms-

bransjen (byggherrer, utviklere og eiere).  

 

Kommunikasjonskanalene er nelfo.no, 

sosiale medier, elektroniske nyhetsbrev, 

Nelfo-nytt som sendes elektronisk 

ukentlig, Teknologica (to utgaver), 

Elmagasinet, (10 utgaver) elmagasinet.no 

og media. I tillegg produseres rapporter, 

analyser og brosjyrer. 

 

Nye nelfo.no på ny episerver med nytt 

design og innhold ble lansert i oktober.  

Vi har produsert to utgaver av Nelfos 

markedsrapport og en utgave av Innblikk i 

2019. Markedsrapportene inneholder en 

gjennomgang av markedsutsiktene for 

elektromarkedet og automasjonsmarkedet, 

samt prognoser for byggmarkedene.  

 

Innblikk inneholder et utdrag fra markeds-

rapporten og noen aktuelle nærings-

politiske saker med betydning for 

markedet.  

 

Nelfo har i løpet av 2019 produsert og vært 

delaktig i flere publikasjoner som synlig-

gjør mulighetene ved elektrifisering. Disse 

er «Elektrifisering av maritim sektor» og 

«10 råd for utslippsfri byggeplass» samt 

Elvarme – et fremtidsrettet varmesystem. 

 

Nelfo har vært godt synlig i media i 2019 

med totalt 418 artikler der Nelfo er nevnt.  

Nedslagsfeltet er ca. 8,5 millioner lesere 

ifølge opplagstall. Fordelingen var 85 % 

nett, 14 % papir og 1 % etermedia. 

Rikspresse utgjør ca. 18 %, regionsaviser 

ca. 7 %, lokalpresse ca. 65 % og fagpresse 

ca.10 %. 

  

Temaer i media i 2019 

• Elektrifisering av transportsektoren – 

til lands og til vanns – landstrøm 

• Effekttariffer 

• Solpaneler – lokal energiproduksjon - 

sertifisering 

• Opprinnelsesgarantier 

• Yrkesfag, lærlingtilskudd/lærling-

plasser 

• Offentlige anskaffelser – lærlinger 

• Konflikter i prosjektmarkedet 

• Utslippsfrie byggeplasser 

• Innleie 

• Seriøst arbeidsliv/uropatrulje 

• Elsikkerhet – lading bil og sykkel, sol-

anlegg/batterier, useriøs arbeidskraft 

• Komfyrvakt 

• Overspenningsvern 
• Julebelysning - LED 
• Velferdsteknologi 
• Elvarme 
• HMS – færre ulykker  
 

 

Tekniske områder 
 

Generelt 

I 2019 har det blitt fokusert på ramme-

betingelser gjennom normarbeid, høringer 

og diskusjoner i relevante fora. Fokus-

områdene har vært solstrøm, lading av 

elektriske kjøretøy, energilagring, 

maskiner og elektroteknikk.  

 

Nelfo har et nært og godt samarbeid med 

direktoratene DSB, NVE, DiBK og Nkom, 

samt aktiv deltakelse i Norsk Elektro-

teknisk Komite (NEK) og Standard Norges 

mange komiteer.  
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Elektrobransjen er i sterk utvikling og 

fokuset på det grønne skiftet har lagt til 

rette for en rekke nye produkter og 

installasjoner. Dette medfører et krav om 

tydelig regelverk for de ulike 

installasjonene, og vi har aktivt jobbet for å 

fremme installatørens rolle, samt hvilke 

ansvar som påhviler kunden. 

 

Forskrifter og normer endres fortløpende, 

og det er et stort og omfattende regelverk. 

Nelfo gir løpende innspill. Normverket 

som utgis i regi av NEK er i stadig 

endring, som krever påvirkning og 

informasjon. I 2019 har det vært prioritert 

å påvirke rammebetingelsene best mulig, 

spesielt innenfor NEK 400, NEK 700 og 

NEK 405-serien, samt å informere om 

nyheter, muligheter og begrensninger i 

ettertid.  

 

Nelfo har i 2019 hatt et godt samarbeid 

med Solklyngen og Drammensregionens 

brannvesen, og har i felleskap utarbeidet en 

veileder. 

 

2.-4. mai ble Den nasjonale elsikkerhets-

konferansen avholdt. Konferansen var godt 

besøkt, og myndigheter og andre fag-

personer holdt innlegg med høy faglig 

kvalitet. 

 

Prosjekt sol og lagring 

Det ble i september 2019 ansatt to 

prosjektmedarbeidere for å arbeide med 

områdene solstrøm og energilagring. De 

arbeider tverrfaglig med å spre kunnskap 

ut til medlemmer i Nelfo på dette nye 

markedsområdet. Solmarkedet er ventet å 

vokse eksponentielt også i 2020. Det vil 

tidlig i 2020 lanseres en teknisk veileder 

for solcelleanlegg i boliger. Nelfo arbeider 

for å fremme positiv markedsutvikling for 

solenergi og energilagring.  

 

Standardiseringsarbeid  

Nelfo deltar i arbeidet i Standard Norge og 

NEK, som gjennom sine medlemskap i de 

europeiske standardiseringsorganene CEN 

og CENELEC er internasjonalt orientert. 

Bygg- og anleggsnæringen berøres i stadig 

større grad av EUs regelverksutvikling, 

særlig innen miljø og energisparing.  

 

Samarbeid med NEK 

Nelfo har et godt samarbeid med NEK 

også utenfor standardiseringsarbeidet, da 

med å spre budskap om elsikkerhet og dele 

møteplasser. 

 

NEK 400 

Revisjon av NEK 400 er et løpende arbeid 

og administrasjonen har aktivt deltatt i 

revisjonsarbeidet. Administrasjonen har 

deltatt i arbeidsgrupper innen elbillading 

og solstrømsanlegg. Viktig informasjon 

rundt endringer sendes ut til medlemmer 

via hjemmesider, nyhetsbrev mv. 

 

NEK 405 Brannforebyggende el-kontroll 

NEK 405-serien har vært under fullstendig 

revisjon i 2019 og sendes på høring tidlig i 

2020. Administrasjonen har deltatt aktivt i 

revisjonsprosessen. 

 

NEK 405-20:2019 Eltakst 

Normen inneholder tre nivåer; skadetakst, 

tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering 

av elektriske anlegg. Normen for eltakst 

ble vedtatt og gitt ut i 2019. Den inne-

holder krav til kvalifikasjoner og 

sertifisering av eltakstpersonell. Endringer 

i avhendingsloven kan gi åpning for mer 

bruk av eltakst fremover.  

 

NEK 700 informasjonsteknologi 

Nelfo deltar i komiteen NK 25/205/ 215 

som utarbeider NEK 700. Innholdet i NEK 

700 er en samling normer fra CENELEC. 

NEK 700 har i 2019 vært under revisjon og 

kommer som ny samlet utgave under 

Eliaden 2020. 

 

Det kommer da nye krav til jording, 

brannegenskaper for kabler og PoE-

standarden. PoE (PowerOverEthernet), 

som fører høyere effekt, er ventet å bli 

brukt i stor grad fremover. 
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Nye standarder fra Standard Norge 

Nelfo deltar for øyeblikket i en komite, 

Redaksjonskomiteen for NS 3420. 

 

Håndverkerklagenemnda 

Nelfo har, sammen med Huseiernes 

Landsforbund og fem andre bransje-

foreninger, etablert en egen klagenemnd 

for håndverkertjenester. 

 

Klagenemnda behandler tvister mellom 

forbruker og håndverker som oppstår når 

håndverker gjør arbeider på en forbrukers 

eiendom. Nemnda behandler bare saker 

som skal løses etter håndverkertjeneste-

loven - altså ikke saker som gjelder ny-

bygg. Tvistesummen må være over kr. 7 

500,- inkl. mva. for å kunne bli behandlet. 

I 2019 mottok klagenemnda 7 saker, 

hvorav 3 saker ble behandlet og 4 saker ble 

avvist. 

 

HMS-aktiviteter 

Sykefraværet i Norge har medført stort 

engasjement også i 2019, både fra 

myndighetene og organisasjonene i norsk 

arbeidsliv. Det har blitt reforhandlet ny IA-

avtale for hele arbeidslivet med virke-

midler som treffer alle. Målet i den nye 

avtalen er å legge til rette for at så mange 

som mulig kan arbeide så mye som mulig, 

så lenge som mulig. Tall fra myndighetene 

viser at bransjen fortsatt har et stabilt lavt 

sykefravær sammenlignet med lignende 

bransjer. 

 

Nelfo har tett dialog og godt samarbeid 

med EL og IT Forbundet, DSB og Statens 

arbeidsmiljøinstitutt når det gjelder fore-

bygging av strømulykker. Det er i 2019 

laget fse-filmer som kan være et 

supplement til sikkerhetsopplæringen.   

 

I 2019 ble Samarbeid for sikkerhet i Bygg 

og anlegg etablert. SfS BA er et samarbeid 

der alle kan delta for å skape en skadefri 

bygg- og anleggsnæring. Nelfo har tatt 

initiativ til en arbeidsgruppe med fokus på 

riktig arbeidsplattform til aktuell arbeids-

oppgave. Nelfo er en av stifterne.  

Bransjen må forholde seg til sertifikat mht. 

varme arbeider. Nelfo og Norges Bil-

bransjeforbund har tatt initiativ overfor 

Finans Norge/Brannvernforeningen om å 

bruke VR-teknologi som slukkeopplæring. 

Nelfo har fulgt opp dette i 2019 og venter 

fortsatt på en avklaring. Fagsjef HMS 

jobber nært med NHO og andre lands-

foreninger i forhold til HMS-relaterte 

problemstillinger, konferanser og 

prosjekter.  

 

Nelfo er med i arrangementskomiteen for 

den årlige Byggavfallskonferansen som 

arrangeres i Oslo Kongressenter. 

Konferansen i 2019 samlet ca. 250 

deltakere fra avfallsbransjen, bygg- og 

anleggsbransjen, kommuner og fylkes-

kommuner.   

 

Fagsjef HMS i Nelfo sitter som styre-

medlem i Akan kompetansesenter på vegne 

av NHO. En Nelfo-bedrift mottok i 2019 

Akanprisen for godt arbeid.   

 

 

Samarbeid 
Nelfos samarbeid med andre organisa-

sjoner er viktig for å styrke både det 

næringspolitiske og det tekniske arbeidet. 

 

 

NHO 

Nelfo deltar i alle relevante fora i NHO-

systemet, blant dem i alle administrative 

organer i NHO som gir oss god 

informasjonstilgang og bidrar til at vår 

organisasjon blir mer effektiv. 

 

BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, 

Eiendomsdrift) 

Nelfo er representert i BAE-rådet ved adm. 

direktør. BAE-rådet er samarbeidsorganet 

for de 8 største bransjeforeningene innen 

bygg- og anleggs- og eiendomsbransjen. 

Rådet hadde i 2019 fokus på følgende 

temaer; næringens omdømme, årlig møte 

med næringsministeren, toppledersamling 

– Sammen2020, nøkkeltall, tilrettelegging 

for FoU, valgkomité for sektorstyret i 
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Standard Norge og forankring av felles 

arbeid for digitalisering. 

 

Elektroforum (herunder Eliaden) 

Stiftelsen Elektroforum eies av elektro-

bransjens seks organisasjoner; Elektro-

foreningen (EFO), Norsk Industri, Energi 

Norge, Norsk forening for elektro og 

automatisering (NFEA), Nelfo og Råd-

givende Ingeniørers Forening (RIF). Frank 

Jaegtnes fungerte som styreleder i 2019. 

Tom Schjerven var sekretariatsleder. 

 

Elektroforums hovedoppgave er å 

arrangere Eliaden, samt påvirke nærings- 

og utdanningspolitikk.  

 

Elektroforum er deleier i utdannings-

portalen gnizt.no. Nelfo er prosjekt-

arrangør for Eliaden og legger ned et 

betydelig arbeid i planlegging og gjennom-

føring av utstillingen. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) 

Nelfo har god dialog med DSB. DSB har 

vært gjennom en intern omorganisering i 

2019. Samarbeidsforum med DSBs 

fagansvarlige for DLE og Nelfo har hatt ett 

møte i 2019, med fokus på viktige områder 

for DLE. Nelfo deltar i nasjonal koordine-

ringsgruppe for brannkommunikasjon 

2013-2020 i regi av DSB. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) 

Nelfo har i 2019 hatt en god dialog med 

Nkom, som har bestått av halvårlige status-

møter i Lillesand, samt løpende dialog i 

relevante fora. Arbeidet med en felles vei-

leder for installatører på området EMC 

(ElectroMagneticCompatibility) ble på-

begynt i 2019. Nelfo har utarbeidet 

høringssvar på høring om endring av 

konsesjonsavgiften fra KMD. 

 

 

 

Nettverk for gjennomføring av Nasjonal 

handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 

(NHP) 

Nelfo er med i NHP-nettverket sammen 

med 17 andre organisasjoner og etater i 

byggenæringen og avfallsbransjen. 

Hovedmålet er at alt bygg- og anleggs-

avfall skal søkes minimert og sikres høyest 

mulig gjenvinning og forsvarlig 

håndtering. 

 

Nordisk teknisk samarbeid 

Nelfo har et godt samarbeid med de øvrige 

nordiske søsterorganisasjonene, både på 

elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeids-

giversiden og på organisasjonssiden. 

 

Internasjonalt samarbeid 

Nelfo har i mange år vært aktive i den 

internasjonale sammenslåingen av elektro-

tekniske bransjeforeninger AIE (European 

Association of Electrical Contractors). 

Organisasjonen skiftet i 2019 navn til 

«EuropeOn». Ove Guttormsen deltar fast i 

«Secretary general meeting». Her 

diskuteres spørsmål av allmenn interesse 

på ledernivå. Nelfo deltar også i to av 

EuropeOns arbeidsgrupper, teknisk og 

politisk. 

 

 

Bransjer og interessegrupper 
 

HLF – Heisleverandørenes 

Landsforening 

Det er fem medlemsbedrifter i HLF. Disse 

er hovedsakelig multinasjonale selskaper 

og omsetter for ca. 1,8 MRD med omtrent 

1.000 ansatte.  

 

Tariffoppgjøret i 2019 for heisfaget var et 

mellomoppgjør der partene NHO og LO 

kom til enighet om en ramme på omtrent 

3,2 %. Resultatet innebar sentralt et 

generelt tillegg på kr. 2,50 og i tillegg 

lokale forhandlinger hos de enkelte 

selskapene.  

 

HLF har eget teknisk råd, Heisteknisk Råd 

– HTR, der det orienteres og diskuteres 
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omkring regelverk for løfteinnretninger og 

forståelse av dette. Rådet kommer med 

anbefalinger til høringer i forhold til 

endringer i regelverk og ved standardi-

seringsarbeider. Rådet er åpent for andre 

bedrifter enn de som er medlem av HLF. 

 

HLF har i løpet av året arbeidet aktivt med 

flere standardiseringsarbeider i Standard 

Norge og arbeider i forhold til forskrifter 

og veiledninger underlagt DiBK. 

 

HLF var høringspart og ga svar til KMD 

på høringen om foreslåtte endringer i Plan- 

og Bygningsloven. 

 

Videre er HLF representert internasjonalt i 

ELA (European Lift Association lokalisert 

i Brussel) i komiteen Standards & Codes 

og deltar der på regelmessige møter 

gjennom året.  

Integra – Foreningen for tekniske 

systemintegratorer 

Integra er bransjeforeningen for 

automatisering og digitalisering, tilknyttet 

Nelfo. Medlemsbedriftene leverer 

automatiseringsløsninger og teknisk 

integrasjon til mange samfunnsområder, 

blant annet bygninger, veianlegg og 

tuneller, industri, vann- og avløpsanlegg og 

til smarte byer og samfunn. Integra er et 

medlemstilbud til Nelfos medlems-

bedrifter. 

 

Integra jobber næringspolitisk for gode 

rammevilkår for medlemmene, og for å 

synliggjøre verdien av automatisering og 

medlemmenes tjenester i markedet. Integra 

bidrar til å utvikle markedet ved å 

arrangere tverrfaglige møteplasser for 

kunder, rådgivere og medlemmene. I 

tillegg bidrar Integra til å utvikle 

standarder i regi av Standard Norge, som 

verktøy for gode anskaffelser og prosesser. 

 

Integra har i 2019 arrangert årskonferanse 

med fagprogram om «Et smartere 

samfunn», og har arrangert 10 ITB Forum i 

samarbeid med Grønn Byggallianse, 

Brukerforum Samferdsel i samarbeid med 

Statens Vegvesen og Brukerforum for 

industrien og leverandører i Rogaland. 

 

Integra og medlemmene deltar aktivt i 

standardiseringsarbeid i Standard Norge i 

SNK 025, Byggautomasjon og under-

liggende komiteer. 

 

IEE – Interessegruppen for 

energieffektivisering 

IEE feirer 10 år i 2020. Interessegruppen 

ble etablert for å utvikle markedet for 

energieffektivisering i bygninger. Mye har 

skjedd, men det er fremdeles et stort 

potensial. Fokus på smart energiforvaltning 

i bygninger er større enn noen gang. 

Solenergi og energilagring er nå til-

gjengelig og på full fart inn i markedet. 

Stortinget har satt som mål å spare 10TWh 

i eksisterende bygningsmasse, og IEEs 

medlemsbedrifter bidrar til å realisere 

målet.   

 

Interessegruppen for energieffektivisering 

(IEE) bidrar til å synliggjøre mulighetene 

for både medlemmer og deres kunder. I 

2019 arrangerte IEE konferansen Energi-

smarte bygg for 9. gang. Interessegruppen 

har utviklet en lønnsomhetskalkulator for å 

gjøre medlemmene i stand til å beregne 

lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak. 

I 2019 ble kalkulatorene oppgradert til 

webversjon, og relansert. Det ble gjennom-

ført frokostseminarer 6 steder i landet for å 

oppdatere kompetansen i salg og hvordan 

dokumentere lønnsomhet i investeringer. 

IEE er et samarbeid mellom Nelfo og EFO 

og har 110 medlemsbedrifter. 

 

EE – Interessegruppen for energi-

entreprenører 

Interessegruppen for energientreprenører er 

et faglig forum og møteplass der også 

bedrifter som ikke er medlem av Nelfo har 

anledning til å delta. Gruppen skal fungere 

som en arena der entreprenørene kan ta 

opp faglige og næringspolitiske spørsmål. 

Formålet med gruppen er å styrke 

markeds- og påvirkningsmulighetene for 

bedrifter som satser i energientreprenør-
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markedet. I 2019 ble det gjennomført tre 

møter med interessegruppen. 

 

Arbeidet i gruppen har i 2019 dreiet seg 

mye om nettselskapenes insentiver til 

konkurranseutsetting, herunder endringer i 

nettselskapenes økonomiske regulering og 

krav til funksjonelt og selskapsmessig 

skille. Gruppen har imidlertid også 

diskutert ulike modeller for entreprenør-

anskaffelser, samt krav og kriterier i 

anskaffelseskontrakter og -spesifikasjoner. 

Gruppen har i 2019 også begynt å arbeide 

med aktuelle saker innenfor samferdsel, 

ettersom dette er et markedssegment de 

fleste medlemmene har aktiviteter i. 

 

NISS – Nelfos interessegruppe for 

skipsinstallasjon og service 

2019 har vært det 24. hele driftsåret for 

Nelfos interessegruppe for skips-

installasjon og service. Ved årsskiftet var 

19 medlemsbedrifter tilsluttet interesse-

gruppen, med til sammen ca. 950 ansatte. 

Hovedmålsettingen for interessegruppen er 

å drive medlemsservice med vektlegging 

på lønns- og tariffspørsmål som har 

relevans for skipsinstallasjon, og legge 

forholdene til rette, slik at man sikrer en 

mest mulig rasjonell personellutnytting 

innen skipselektro. I tillegg skal NISS 

bidra til å styrke verftsindustrien, slik at 

skipsbransjen som helhet blir mest mulig 

konkurransedyktig, samt sikre at skips-

elektro får en likeverdig posisjon i Nelfo 

med den øvrige delen av bransjen. 

 

Det er i 2019 blitt arrangert 3 medlems-

samlinger med ulike temaer, blant annet 

RKL-direktivet – utsendingsdirektivet EU, 

lønnsoppgjøret, Nelfos næringspolitikk fra 

Arendalsuka, kurs i salgsbetingelser inn 

mot skipsbygging, og videre bedriftsbesøk 

med inspeksjon av skip under bygge-

prosess og inspeksjon av solcelleanlegg. 

 

 

 

 

 

Møter 2019 
 

Hovedstyremøter 

Hovedstyret gjennomførte 6 styremøter i 

2019. Blant saker som ble behandlet 

nevnes: 

 

• Medlem/marked 

• Nye regler om skatt på bonusordninger 

og rabattordninger 

• Maksimumsgrense for kontingenter til 

konsernbedrifter 

• Tiltak mot useriøst arbeidsliv 

• Lønnsoppgjøret 2019 

• Innleie 

• Kontorlokalisering for 

administrasjonen 

• Kunnskapsløft 2020 

• Nelfos etiske regler 

• Orientering fra styreledersamlingene 

 

Tillitsmannsmøtet 

Tillitsmannsmøtet i 2019 ble avholdt 23.-

24. januar på Thon Hotel Opera i Oslo. 

Saker som ble gjennomgått og behandlet 

under møtet: 

 

• Utvikling/trender 

o NHOs perspektivanalyse 

• Aktuelle saker/innspill fra lokal-

foreningene 

o Innleie av enkeltmannsforetak 

o Hvilke typer bedrifter skal/bør 

være medlem i Nelfo? 

o Maks lokalforeningskontingent 

for konsern 

o Forenkling av 

innmeldingsprosedyre 

• Strategier 2019 – 2020 

 

Møte med lokalforeningenes styreledere 

Nelfos styreleder har sammen med adm. 

direktør og økonomidirektør, avholdt to 

møter med styrelederne i lokalforeningene, 

henholdsvis 11. juni og 7. november. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen 2019 ble avholdt 

fredag 5. april på Clarion Hotel The Hub i 
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Oslo. Generalforsamlingen i Nelfo og ISO 

holdes annet hvert år med full 

representasjon og annet hvert år med 

representasjon fra lokalforeningenes 

styreledere. I 2019 var det «stor» general-

forsamling, med valg til styret og 

utvalgene. I tillegg til behandling av 

årsberetning, regnskap, budsjett etc., var 

det en sak til behandling; Endring av 

Nelfos vedtekter, § 22 Inn- og utmeldinger 

- forenkling av innmeldingsprosedyren. 

 

Lokalforeningene 

Det er avholdt 3 regionsjefsmøter i 2019, 

henholdsvis 4. juni, 18. september og 28. 

november. Regionssjefene deltok også på 

Arendalsuka 12. til 14. august, samt med-

arbeidersamlingen på Refsnes Gods 27. 

november. I tillegg deltok de på tillits-

mannsmøtet, generalforsamlingen og års-

konferansen. 

 

På regionsjefsmøtene blir innmeldte saker 

fra lokalforeningene og Nelfo sentralt 

presentert, diskutert og konkludert.  

 

 

Hovedtemaene har bl.a. vært: 

Kontingentstruktur, medlemsfordels-

program, næringspolitiske saker, tariff- og 

tvistesaker, verving, seriøst arbeidsliv, 

PEP, forenklet innmeldingsskjema, 

forholdet til NHO og NHOs regions-

kontorer. 

 

Lokalforeningenes regionsjefer 31.12.19: 

Asdahl, Stig            - Telemark  

Beck, Terje   - Østfold 

Røst, Trond Morten - Nordland 

Eidsaune, Therese  - Trøndelag 

Granlund, Stein Åge  -  Innlandet 

Guneriussen, Frank  - Buskerud 

Heggheim, Bjarte  - Sogn og Fjordane 

Jamessen, Jan   - Oslo og Omegn 

Jæger, Jarle   - Haugaland/Sunnh. 

Jåtun, Svein   - Sørlandet 

Meringen, Atle  - Sør-Rogaland 

Mjeldheim, Morten  - Bergen og Omegn 

Myhra, Øyvind  - Møre og Romsdal 

Nilsen, Finn   - Romerike 

Pedersen, Monika  - Finnmark 

Windfeldt, Stein  - Troms 

Aadne, Egil   - Vestfold  

 

 

 

Oslo, 5. mars 2020 

 
 

 

Anne Kristin Brekke 

 

 

Svein Erik Bjelland 

 

 

Kjell Anton Dyrhovd 

 

 

 

Knut Gaaserud 

 

 

 

Erik Backe Hansen 

 

 

 

Alf Hjelmaas 

 

 

 

Rune Kolbeinsvik 

 

 

 

Tom E. Kristiansen 

 

 

 

Erik Nytrøen 

 

 

 

Kurt Olsen 

 

 

 

Ole Erik Vognild 

 

 

 

Egil Vårdal 

   

 

 

Ove Guttormsen 

Adm. direktør 
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Installatørenes Service- og Opplysningskontor 

 

Styrets beretning 2019 
 

 

Virksomhetens art og lokalisering 

ISO er en del av Nelfo konsern som 

ivaretar den avgiftspliktige virksomheten. I 

tillegg er samme organisasjon den 

operative delen for våre kommersielle 

aktiviteter (betegnet som Nelfo+), som er 

skilt ut som eget kost- og profitsenter, samt 

prosjektsekretariat for Eliaden. 

  

Hovedformålet i ISO er å etablere tiltak 

som kan gjøres bedre og billigere i felles-

skap. Lønnsomhetsfokusering på 

medlemmenes vegne er alfa og omega for 

de tiltakene som iverksettes i ISO, enten 

dette er nye innkjøpsavtaler, nye verktøy 

eller konsulenttjenester. 

 

ISO er en del av sekretariatet som er 

lokalisert i Oslo.  

 

Redegjørelse for årsregnskapet og 

resultatdisponering 

 

Årets nøkkeltall 

ISOs samlede driftsinntekter endte på 

106,86 MNOK i 2019. Dette er en 

reduksjon på 2,96 MNOK i forhold til 

2018. Salget fra de kommersielle 

aktivitetene endte isolert sett på 76,21 

MNOK, noe som er en økning på 1,38 

MNOK i forhold til forrige år. 

 

Samlet driftsresultatet endte på 11,74 

MNOK noe som er 0,72 MNOK bedre enn 

2018. Årsresultat etter finansposter og 

skatt ble 11,67 MNOK, noe som er en 

forbedring på 0,87 MNOK i forhold til 

2018.  

 

ISOs kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter endte på + 9,48 MNOK i 2019.  

Kortsiktig gjeld utgjør 21,91 MNOK, noe 

som er en reduksjon på 3,72 MNOK i for-

hold til forrige år. Egenkapitalen ved årets  

 

 

slutt blir 0 % da årsresultatet flyttes over til 

Nelfo. 

 

Finansiell risiko 

Likvide midler er plassert på bankkonti. 

Det eksisterer en finansiell risiko i kunde-

fordringer gjennom mulige tap på 

fordringer som følge av manglende 

betaling av medlemsavgifter og salg av 

varer og tjenester.  

 

Risiko for at medlemmer og kunder ikke 

har økonomisk evne til å oppfylle sine 

forpliktelser anses som lav.  

 

Det er ikke inntrådt forhold etter regn-

skapsårets slutt som er av betydning for 

bedømmelse av regnskapet. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet i ISO og i konsernet anses 

som godt. Det finnes et opplegg for intern-

kontroll og det er valgt verneombud for 

konsernet. Det er et godt sosialt og faglig 

miljø. 

 

Sykefravær 

Totalt sykefravær i ISO er 3,1 % av total 

arbeidstid i 2019. Sykefraværet skyldes 

ikke forhold relatert til jobbsituasjonen. 

Styret anser dette som tilfredsstillende, 

men vil fortsette arbeidet med å redusere 

sykefraværet. Det har ikke blitt rapportert 

om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 

2019. 

 

ISO har i regnskapsåret sysselsatt 35 

ansatte i sekretariatet i Oslo. Av dette er 28 

årsverk engasjert i forbundets 

kommersielle aktiviteter. 

 

Likestilling 

ISO består av 24 menn og 11 kvinner. 

Kvinneandelen i administrative stillinger 
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utgjør 28 %, mens andelen av kvinner i 

lederstillinger utgjør 2 %. Organisasjonen 

har ingen ansatte i deltidsstillinger. 

Organisasjonen har som policy at arbeid av 

lik verdi skal gi lik lønn. 

 

Ytre miljø   

Organisasjonens virksomhet er ikke 

regulert av konsesjoner eller pålegg, og 

forurenser ikke det ytre miljø. 

 

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens §3-3 

bekreftes det at forutsetningen for fortsatt 

drift er til stede, og regnskapet for 2019 er 

satt opp under denne forutsetningen. 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og 

resultat 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt 

resultatregnskap og balanse med noter, 

samt konsernregnskap uttrykk for 

virksomhetens resultat for 2019 og 

økonomiske stilling ved årsskiftet.  

 

Virksomheten har for 2019 hatt et over-

skudd på kr. 11 670 285, som foreslås 

anvendt ved at ISOs årsresultat flyttes over 

til Nelfo ved årets slutt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSÅRET 2019 
 

Innkjøpsavtaler  

ISO har etablert mange innkjøpsavtaler 

som medlemsbedriftene kan benytte seg 

av. Det startet for mange år siden som en 

konsekvens av at forsikringsselskapene 

priset den obligatoriske yrkesskade-

forsikringen for høyt.   

  

Nelfo Forsikring ivaretas av meklerfirmaet 

Pareto. Det er i hovedsak to store for-

sikringsgivere i 2019. Nord-Europa 

Forsikring på person og skade, og 

Sparebank1 på pensjon. 

 

Nelfo+ 

Nelfo+ ivaretar den kommersielle delen av 

Nelfo og er en egen enhet i ISO. Alle 

aktivitetene i Nelfo+ føres som egne 

kostnadssentre. Bidrag fra Nelfo+ 

finansierer deler av Nelfos totale 

virksomhet og er med på å redusere 

medlemmenes kontingenter og avgifter. 

 

I Nelfo+ ligger produkter og tjenester som 

tidsskrift, kompetansegivende produkter, 

dataverktøy, innkjøpsavtaler og 

administrative hjelpemidler. Alt utviklet, 

tilrettelagt og tilpasset Nelfos medlems-

bedrifter, til gunstige medlemspriser. En 

del av produktene selges kun til 

medlemmer. For produkter som tilbys alle, 

har medlemmer en lavere pris.  

 

ISO-butikken  

ISO-butikken er nettbutikken/ordre-

kontoret i Nelfo+. En stadig større del av 

salget skjer gjennom nettbutikken på 

www.nelfo.no.  

 

Omsetningen varierer noe fra år til år, og 

var i 2019 på drøyt 9 millioner. Digitale 

løsninger blir mer og mer toneangivende, 

men det selges fremdeles papirbaserte 

skjemaer og blanketter. Nytt i 2019 var 

lanseringen av digitale normer. 
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Nelfo forskriftsabonnement  

Nelfo forskriftsabonnement er en 

varslings- og abonnementstjeneste for 

endringer i lover, normer og forskrifter. 

Abonnentene velger selv hvilke lover, 

normer og forskrifter de ønsker å abonnere 

på. Tjenesten opprettes og vedlikeholdes i 

www.nelfo.no/butikken med brukernavn 

og passord.  

 

Antall bedrifter som benytter ordningen er 

relativt stabilt og teller ca. 800 per 

31.12.2019. Forskriftsabonnementet er 

tilrettelagt og tilpasset Nelfos medlems-

bedrifter, som også får rabatt på alt kjøp 

gjennom forskriftsabonnementet.  

 

Hovedvekten av innholdet er regelverk 

gjeldende for elektrotekniske lav-

spenningsanlegg, men også allmenne 

lover, normer og forskrifter man bør ha når 

man driver næringsvirksomhet. Bladet 

Elsikkerhet, som utgis av DSB, finnes også 

i abonnementsordningen. 

 

Elmagasinet  

Elmagasinet har utgitt ti utgaver og 

produsert 524 sider med aktuelt bransje-

stoff i 2019. Opplaget er på rundt 5 000 

eksemplarer. De siste årene har vært preget 

av et svært vanskelig annonsemarked. Det 

har det også vært i 2019. Til tross for dette 

økte annonseomsetningen med ti prosent i 

forhold til 2018. Salgsinntektene endte på 

6,6 millioner kroner.  

 

Elsikkerhet, normer, forskrifter og regel-

verk, digitalisering, næringspolitikk, 

produktnyheter, tekniske fagartikler, 

energiproblematikk, utdannings- og 

rekrutteringsspørsmål, HMS, markeds-

utviklingen i bransjen, produksjon og 

lagring av solenergi, lading av elbiler og 

tiltakene Nelfo og EBA har satt i gang for 

å redusere konfliktnivået i BA-bransjen har 

vært sentrale temaområder i 2019. 

 

Elforlaget 

2019 har vært et veldig aktivt år for 

Elforlaget. Nye læremidler er ferdigstilt for 

Tavlemontørfaget, som ikke har hatt 

vanlige læremidler tidligere. Nå er lære-

midlene både digitale og på papir. Forlaget 

startet i 2019 et stort læremiddelprosjekt 

for Heismontørfaget, med hele fem lære-

bøker i digitalt format og på papir.  

 

Mange lærebøker selger nå flere digitale 

lisenser enn vanlige papirbøker, for enkelte 

titler er digitalandelen nå opp mot 70 %. 

Digitalandelen for fagbøker er også 

økende. 

 

I 2019 ble det inngått avtale med NEK om 

å publisere NEKs normer gjennom 

forlagets bokportal elbok.no. Portalen har 

blitt oppdatert og fått utvidete funksjoner, 

bl.a. er det nå mulig å lese bøkene uten 

nettilgang (offline). Om kort tid kommer 

også forskrifter og lover inn i portalen, og 

forlaget legger inn flere av fagbøkene der. 

På den måten blir det et mer komplett 

tilbud for brukerne, og man finner alle 

ressursene på ett sted. 

 

I 2019 fikk forlaget utviklet en VR-portal 

for å kunne jobbe virtuelt i potensielt 

farlige situasjoner. Her kan man koble i 

eltavler og øve på de tre arbeidsmetodene 

fra fse § 7 uten fare for liv og helse. 

Programmene i VR-portalen kan brukes 

ved fse-kurs eller ved annen opplæring i 

bedrift, skoler og for lærlinger. Portalen 

ble utviklet med støtte fra Utdannings-

direktoratet. Innholdet i portalen vil bli 

utvidet i 2020. 

 

Arbeidet med å skaffe nye læremidler til 

Fagfornyelsen (nye læreplaner for fagene i 

den videregående skolen) startet opp i 

2019. Det er en gradvis innføring som 

starter med nye læremidler for Vg1 i 2020, 

og som skal pågå helt til 2022. Dette er en 

stor prosess for forlaget, og alle læremidler 

skal byttes ut i denne perioden. 

 

Elforlaget hadde i 2019 god omsetning og 

tilfredsstillende resultat. 
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Nelfoskolen  

 

Kurs  

I 2019 har det vært vekst i både antall 

gjennomførte nettkurs og antall gjennom-

førte klasseromkurs. Som en pilot har vi 

laget et sammenfallende tilbud innen sol-

celleinstallasjoner, der det tilbys et intro-

duksjonskurs på nett og et mer utfyllende 

klasseromkurs. Dette er et konsept vi 

kommer til å se nærmere på også for 

øvrige deler av porteføljen.  

 

I 2019 ble det totalt gjennomført 106 kurs 

med 1339 deltakere, en økning i deltaker-

antall på 13 % i forhold til 2018.  

 

Det ble lansert 4 nye nettkurs i 2019; 

Prosjekt fareblind, Bruk av personløftere – 

teori, Innføring av solcellekraft og Lading 

av elektrisk kjøretøy. Vi har nå 36 titler i 

vår portefølje. Totalt ble det aktivisert over 

2000 lisenser for nettkurs i 2019. 

 

På slutten av året gjorde vi de siste 

forberedelsene for å gå over til nytt kurs-

administrasjonssystem i 2020. Det nye 

systemet dekker alt fra deltakerpåmelding 

til økonomi, og inneholder moduler for 

evaluering og kursbevis.  

 

Konferanser  

Også i 2019 var konferansene våre viktige 

møteplasser og arenaer for aktørene i 

bransjen, med stabil deltakelse.  

 

Konferansene som ble avholdt i 2019 var: 

• Brann og el-konferansen i samarbeid 

med Drammensregionens brannvesen 

• Nelfos opplæringskonferanse 

• Energismarte Bygg Konferansen i 

samarbeid med IEE 

• Den Nasjonale Elsikkerhets-

konferansen; t/r Oslo – Kiel med 

myndighetene på talerstolen og 

aktuelle faglige tema 

• Nelfos årskonferanse 

 

 

 

Elskolen  

Elskolen tilbyr nettstudier for en rekke 

elektrofag, samt overgangskurs for elektro-

montører som ønsker å ta et nytt fagbrev. 

Vi leverer også skreddersydde opp-

dateringer for ferdig utdannede montører. I 

2019 hadde Elskolen over 420.000 inn-

logginger fra lærlinger. 

En viktig del av Elskolen er en digital 

praksislogg for lærlinger. Denne ivaretar 

krav til gjennomgående dokumentasjon fra 

første dag i videregående skole og ut 

læretiden. I 2019 ble det registrert over 

190.000 praksisdokumentasjoner.  

Praksisloggen finnes også som app for 

android- og appleprodukter.  

 

Dataverktøy 

 

Febdok 

Gjennom 2019 har vi hatt fokus på å legge 

til rette for effektiv drift og videreutvikling 

av programmet. Satsingen i Storbritannia 

har blitt stoppet som følge av et uoppnådd 

markedsandelmål. Hovedfokuset videre vil 

være å styrke funksjoner tilpasset det 

norske markedet.  

 

I løpet av høsten ble det gjort de siste 

forberedende aktivitetene for at Febdok 

skal kunne tilbys som en skytjeneste. 

Fordelen for sluttbruker vil være til enhver 

tid siste versjon, alltid oppdatert, der back-

up og sikkerhet er ivaretatt av en profe-

sjonell aktør. Målet er å ha dette tilbudet, 

sammen med ny hovedversjon, klar til 

høsten 2020. 

 

Det arbeides også kontinuerlig med videre-

utvikling av vedlikeholdsverktøyet for 

leverandører av kabler, strømskinner og 

vern. Den nye versjonen blir nettbasert, 

som gir flere muligheter med tanke på 

raskere oppdateringer og en mindre 

manuell registrering av data for den 

enkelte utstyrsleverandør. 

 

Eldata  

Eldata er et fagverktøy for tilbuds-, 

prosjekt- og anbudsarbeid utviklet av Nelfo 
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for elektrobransjen. Utregningene baseres 

på priser fra brukernes leverandører, 

gjeldende tariffer og standarder for elektro-

bransjen og bygg- og anleggsbransjen. 

 

Programmet har vært på markedet i 34 år 

og har over 2000 brukere. Eldata brukes av 

alle de største medlemsbedriftene, men 

også mange mellomstore og mindre 

medlemsbedrifter benytter programmet. 

 

I 2019 lanserte vi Eldata versjon 10.1, med 

flere forbedringer og nye funksjoner. Det 

er startet ett omkodingsprosjekt, til samme 

kodespråk som blant annet Febdok har. 

Dette for å modernisere Eldata og bedre 

kunne utnytte interne koderessurser. Det 

har vært stor kursaktivitet i 2019, med 14 

kurs, hvert over 2 dager.  

 

NIK – Nelfo internkontroll  

NIK er et nettbasert internkontrollsystem 

som inneholder alle relevante dokumenter 

og prosedyrer i henhold til lovverket, og er 

dermed et viktig hjelpemiddel for å ivareta 

krav i forskrift om HMS-arbeid i virksom-

heter (Internkontrollforskriften).  

 

NIK dekker myndighetenes krav til 

dokumentasjon i henhold til lover, for-

skrifter og normer. Alle skjemaer og 

hjelpemidler er til enhver tid oppdatert. Det 

foregår et løpende ajourhold i forhold til 

lover og forskrifter.  

 

Fra 2019 har det vært fri bruk for alle av 

appene tilknyttet NIK. Dette har medført 

økt bruk av apper som gjør NIK til en mer 

brukervennlig løsning for bransjen.  

 

NIK blir jevnlig revidert og er et godt 

dokumentasjonsverktøy når våre kunder 

får tilsynsbesøk. Erfaring viser at brukerne 

opplever NIK som et godt HMS-system 

både i egen bedrift og overfor myndig-

hetene. Produktet brukes av over 600 

elinstallasjonsbedrifter.  

 

 

 

 

 

 

Oslo, 5. mars 2020 

 

 
 

 

Anne Kristin Brekke 

 

 

Svein Erik Bjelland 

 

 

Kjell Anton Dyrhovd 

 

 

 

Knut Gaaserud 

 

 

 

Erik Backe Hansen 

 

 

 

Alf Hjelmaas 

 

 

 

Rune Kolbeinsvik 

 

 

 

Tom E. Kristiansen 

 

 

 

Erik Nytrøen 

 

 

 

Kurt Olsen 

 

 

 

Ole Erik Vognild 

 

 

 

Egil Vårdal 

   

 

 

Ove Guttormsen 

Adm. direktør 
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SAK – REGNSKAP 
 

 

 

Rapportoppsett og prinsipper: 

Konsernregnskapet omfatter aktivitetene og balansesituasjonene i ISO og Nelfo, som en 

økonomisk enhet. Interne transaksjoner mellom ISO og Nelfo og mellomværende disse 

imellom er eliminert i konsernregnskapet. Nelfo er definert som «mor» og ISO som «datter». 

 

Inntektene: 

Inntektene fra medlemsavgifter og kontingenter har blitt redusert med 2 mill. i forhold til 

forrige år. Hovedårsaken til nedgangen er at hovedstyret tidligere har besluttet å redusere den 

sentrale kontingentsatsen med 15 % i 2019. Arbeidet med å verve nye medlemmer påvirker 

tallene i positiv retning. 

 

Salgsinntektene fra de kommersielle aktivitetene (Nelfo+) har økt med 1,4 mill. i forhold til 

2018. Den største økningen har vært på områdene Kurs- og arrangement (+ 5 mill.) og 

Elforlaget (+2,8 mill.) 

        

De viktigste områdene er: 

- Dataprogrammer  (22,9 MNOK) 

- Kurs og arr.  (22,6 MNOK) 

- Elforlaget  (13,8 MNOK) 

- ISO-butikken  ( 9,5 MNOK) 

- Elmagasinet  ( 5,7 MNOK)   

 

Posten «Tilskudd» består av tilførte midler fra Elbus og Opplysnings- og utviklingsfondet. 

Det ble benyttet Elbus-midler for 9,3 mill. i 2019. 

 

Kostnadene: 

Kostnadene er netto redusert med 2,8 mill. i forhold til 2018. Her har vi en reduksjon av 

varekost på 4,1 mill. (NEK400 i 2018), en reduksjon av lønnskostnad 0,4 mill.  

Driftskostnadene har økt med 1,5 mill. hvor 1,3 mill. er kostnader ifm. flytting av sekretariatet 

til Næringslivets hus. 

 

Finansposter: 

Netto finansresultat ble på 4 mill. noe som er en forbedring fra forrige år på 3 mill.  

Hovedårsaken til dette er den gode avkastningen vi har hatt på plasserte midler i 

Formuesforvaltning. Gjeldende strategi for forvaltningen er fulgt, og resultatføringen av 

avkastningen er omfattet av årsregnskapsrevisjonen. 

 

Årsresultat: 

Årets resultat etter skattekostnader ble 13 mill., noe som er 2,1 mill. bedre enn 2018. 
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2019 2018 Noter 2019 2018

INNTEKTER

13 644 890 14 453 175 Medlemsavgifter og -kontingenter 28 825 949 30 854 864

0 0 2 Salgsinntekter 76 208 997 74 830 512

4 959 097 4 847 201 2 Tilskudd 14 314 713 17 458 419

1 426 908 1 542 988 2 Annen driftsinntekt 4 754 949 4 814 109

20 030 895 20 843 364 Sum driftsinntekter 124 104 608 127 957 904

KOSTNADER

0 0 Varekostnad 6 303 803 10 448 909

10 815 754 10 753 565 3 Lønnskostnad 55 752 160 56 174 435

0 75 625 7 Avskrivning på varige driftsmidler 64 260 161 305

11 777 573 10 908 326 4 Driftskostnad 51 895 979 50 370 447

98 828 12 657 5 Annen driftskostnad 1 006 433 690 900

22 692 155 21 750 173 Sum driftskostnader 115 022 635 117 845 996

-2 661 260 -906 809 Driftsresultat 9 081 973 10 111 908

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

11 670 285 10 796 783 Overskudd ISO overført til Nelfo 0 0

2 922 897 128 655 9 Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 2 922 897 128 655

1 245 463 922 116 Andre finansinntekter 1 265 902 918 211

-184 720 -77 520 Andre finanskostnader -203 564 -73 614

15 653 925 11 770 034 Netto finansresultat 3 985 235 973 252

12 992 665 10 863 225 Årsresultat før skattekostnad 13 067 208 11 085 160

0 0 15 Skattekostnad -74 543 -221 932

12 992 665 10 863 225 ÅRSRESULTAT 12 992 665 10 863 228

MORSELSKAP KONSERN
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2019 2018 Noter EIENDELER 2019 2018

Varige driftsmidler

0 0 7 Driftsløsøre, inventar 0 292 740

Finansielle anleggsmidler

0 0 Aksjer Boligmappa AS 281 729 281 729

0 0 Stiftelseskapital SFS BA 10 000 0

0 0 Lån ansatte 0 169 000

0 0 Lån andre 0 120 944

0 1 509 370 13 Pensjonsmidler 0 1 509 370

0 1 509 370 Sum finansielle anleggsmidler 291 729 2 081 043

Omløpsmidler

0 0 Varer 1 084 184 1 872 613

Fordringer

24 300 37 050 6 Kundefordringer 5 430 784 6 627 816

759 305 1 726 344 10 Mellomværende nærstående parter 0 0

955 350 0 Andre fordringer 3 657 515 1 962 064

1 738 955 1 763 394 Sum fordringer 9 088 299 8 589 880

47 129 182 40 482 266 9 Kortsiktige plasseringer 47 129 182 40 482 266

72 135 352 65 684 436 Bankinnskudd, kontanter og lignende 106 994 198 99 969 684

119 264 534 106 166 702 Sum omløpsmidler 154 123 380 140 451 950

121 003 489 109 439 466 SUM EIENDELER 164 587 592 153 288 226

Egenkapital

120 176 650 107 183 985 8 Sum egenkapital 120 176 650 107 183 985

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser

317 044 2 012 265 13 Pensjonsforpliktelser 317 044 2 012 265

0 0 12 Ikke disponerte ELBUS midler 22 429 671 19 933 894

317 044 2 012 265 Sum avsetninger for forpliktelser 22 746 715 21 946 159

Kortsiktig gjeld

495 304 243 216 Leverandørgjeld 5 861 477 6 658 933

0 0 15 Betalbar skatt 74 543 222 141

0 0 Skyldige offentlige avgifter 4 425 261 4 391 425

0 0 14 Andre øremerkede midler 2 982 049 5 503 516

14 491 0 Annen kortsiktig gjeld 8 320 897 7 382 062

509 795 243 216 Sum kortsiktig gjeld 21 664 227 24 158 077

121 003 489 109 439 466 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 164 587 592 153 288 221

MORSELSKAP KONSERN
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2019 2018 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: 2019 2018

12 992 665 10 863 228 Årsresultat før skattekostnad 13 067 208 10 863 228

0 0 Periodens betalte skatter -222 141 202 341

0 75 625 Ordinære avskrivninger 64 260 161 305

-185 851 100 025 Pensjonskostnad uten kontanteffekt -185 851 100 025

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -51 520 0

-2 769 416 0 Urealisert verdiendring finasielle poster -2 769 416 0

0 0 Endring i varer 788 429 -784 310

12 750 -37 050 Endring i kundefordringer 1 197 032 -1 929 276

252 088 164 467 Endring i leverandørgjeld -797 456 2 756 775

26 180 3 244 639 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -2 954 313 5 833 021

10 328 416 14 410 934 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 8 136 232 17 203 109

Kontantstrømmer fra investeringsaktviteter 

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 280 000 0

22 500 261 595 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 22 500 261 595

-3 900 000 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle omløpsmidler -3 900 000 0

0 0 Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -10 000 0

-3 877 500 261 595 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3 607 500 261 595

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: 

0 Endring Elbus midler 2 495 777 -1 995 864

-585 000 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -585 000

0 -585 000 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 495 777 -2 580 864

6 450 922 14 087 529 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 7 024 509 14 883 840

65 684 436 51 596 908 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 99 969 684 85 085 844

72 135 352 65 684 436 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 106 994 198 99 969 684

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter Nelfo med datterselskaper hvor Nelfo har bestemmende innflytelse som følge av juridisk eller faktisk
kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transakjoner i alle selskaper som inngår i 
konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt
beløp på etableringstidpunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidpunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 
Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. 

Morselskap Konsern

25



Leieavtaler 

Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing),
balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig
gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter 
fradrag for beregnet rentekostnad.

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer i verdipapirer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Finansielle instrumenter og varederivater

Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som  er klassifisert som omløpsmidler,
er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.
Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen

Varer 

Varer i butikken er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 
Varebeholdningen av bøker er vurdert til kostpris. Ukurans hensyntas ved å nedskrive usolgte bøker progressivt i forhold til
utgivelsesår. Øvrig varebeholdning er vurdert til 50% av kostpris.

Inntekter

Inntekter knyttet til varesalg regnskapsføres når den er opptjent, altså når risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.
Inntekter knyttet til salg av tjenester regnskapsføres når tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien
 på transaksjonstidpunktet. Medlemsavgifter inntektsføres i sin helhet i avgiftsperioden.

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

Forpliktelser knyttet til pensjoner over drift balanseføres.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng
mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt 
der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på
årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 2 Inntekter

Salgsinntekter
2019 2018 2019 2018

0 0 Interne dataprogrammer 22 912 803 22 642 219
0 0 Iso-butikken 9 493 127 16 504 151
0 0 Kurs og arrangementer 22 563 574 17 498 580
0 0 Elforlaget 13 769 365 10 970 828
0 0 Elmagasinet 5 709 369 5 715 541
0 0 Innkjøpsavtaler 1 760 760 1 499 193

0 0 Sum 76 208 997 74 830 512

Tilskudd

2019 2018 2019 2018

0 0 Elbus 9 355 616 12 611 218
4 959 097 4 847 202 Opplysnings og utvikl.midler 4 959 097 4 847 202

4 959 097 4 847 202 Sum 14 314 713 17 458 420

Annen driftsinntekt

2019 2018 2019 2018

0 0 Administrasjonsgodtgjørelse Eliaden 2 990 000 3 061 776

1 121 348 1 072 061 Inntekter Integra 1 121 348 1 072 061
299 898 397 177 Inntekter HLF 299 898 397 177

5 662 73 750 Andre inntekter 343 703 283 095

1 426 908 1 542 988 Sum 4 754 949 4 814 109

Morselskap Konsern
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Obs! Store selskap må omarbeide resultatregnskapet for å få sammenlignbare tall.
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Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

2019 2018 2019 2018

9 479 188         9 424 684         Lønn 42 872 550       42 456 709       
1 336 566         1 328 881         Arbeidsgiveravgift 6 444 123         6 616 865         

0 0 Pensjonskostnader (se note 13) 6 435 487         7 100 861         

10 815 754       10 753 565       Sum 55 752 160       56 174 435       

11                     8                      Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 46                    44                    
Pensjonskostnader regionsjefer er inkl. i tallene 14                    14                    

Annen
 Pensjons-

kostnader 

 godt-

gjørelse 

Daglig leder samlet lønnsgodtgjørelse ISO og Nelfo 199 353            257 235            

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer Beløp

 Rente-

sats 

 Avdrags-

plan 

Daglig leder 0,0 % -                   
Styret

Styrehonorarer til styret i Nelfo
Revisor

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:

2019 2018 2019 2018

180 000            143 750            Lovpålagt revisjon 410 703            363 200            
0 0 Andre tjenester 94 850             11 175             

Note 4 Driftskostnad

Driftskostnader

2019 2018 2019 2018

1 120 908         919 752            Husleie og andre lokalkostnader 7 305 786         6 420 244         
0 0 Småanskaffelser, inventar og data-utstyr 1 725 894         1 093 808         

2 092 918         2 363 411         Eksterne honorarer 8 059 463         11 522 363       
0 0 Trykksaker, kopiering og rekvisita 762 251            816 870            
0 0 Telefon og porto 539 280            831 091            
0 0 Andre driftskostnader 225 678            222 685            

Salgskostnader kommersielle aktiviteter
0 0 Utvikling interne dataprogrammer 4 504 328         2 406 382         
0 0 Utarbeidelse nye skolebøker 4 299 547         2 482 789         
0 0 Konferanser, seminar og kurs 6 506 993         6 633 580         

3 497 288         3 442 736         Interne driftskostnder 3 158 915         2 723 683         

6 711 114         6 725 899         Sum 37 088 135       35 153 496       

Møte- og reisekostnader

2019 2018 2019 2018

639 532            645 685            Hovedstyret 639 532            645 685            
449 376            453 786            Arbeidsgiverutvalget 449 376            453 786            
296 229            264 916            Næringspolitisk utvalg 296 229            264 916            

0 0 Teknisk utvalg 267 280            399 469            
545 760            517 667            Tillitmannsmøter 545 760            517 667            

1 176 662         587 132            Generalforsamling 1 176 662         587 132            
186 740            322 281            Nordiske og internasjonale møter 186 740            322 281            
159 746            189 947            Regionsjefsmøter 159 746            189 947            
91 587              169 116            Andre møter 208 709            242 759            

201 537            285 906            Reisekostnader sekretariatet 877 003            1 190 556         

3 747 169         3 436 436         Sum 4 807 037         4 814 198         

Morselskap Konsern

Lønn

2 267 732                

-                          
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Andre driftskostnader

2019 2018 2019 2018

0 0 Tilskudd lokalforening/region 1 930 574         1 738 961         
409 740            372 958            Kontingenter 409 740            372 958            
909 550            373 032            Disponert av Hovedstyret 909 550            373 032            

0 0 Profilering, messer og markedsføring 610 656            1 495 751         
0 0 Næringspolitiske prosjekter 1 745 753         3 353 529         
0 0 Flyttekostnader 2019 1 302 215         
0 0 Kostnader NHO og Arena-prosjektet 3 092 319         3 068 523         

1 319 290         745 990            Sum 10 000 807       10 402 754       

11 777 573       10 908 325       Sum driftskostnad 51 895 979       50 370 447       

Note 5 Annen driftskostnad

Andre driftskostnader

2019 2018 2019 2018

0 0 Tiltak mot useriøst arbeidsliv 532 145            532 145
0 0 Støtte klagenemnda for håndverkertjenester 77 070             66 839             

36 316              1 200               Andre kostnader 36 316             1 200               
0 0 Energientreprenørenes interessegruppe 125 898            150 597            

62 512              11 457             Tap på fordringer 235 004            -59 882            

98 828              12 657             Sum andre driftskostnader 1 006 433         690 900            

Note 6 Kortsiktige fordringer

2019 2018 2019 2018

24 300 37 050 Kundefordringer 5 960 784         7 027 816         

0 0 Delkredereavsetning -530 000          -400 000          

24 300 37 050 Sum 5 430 784         6 627 816         

Resultatførte tap på fordringer består av:

62 512              11 457 Konstaterte tap 235 004            29 300
0 0 Endring delkredere 0 -89 182

62 512 11 457 Sum tap på fordringer 235 004 -59 882

Note 7 Varige driftsmidler

Varige Varige

Morselskap driftsmidler Konsern driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.19 0 571 200

Tilgang 0 0

Avgang 0 571 200

Anskaffelseskost 31.12.19 0 0

Akk. avskrivninger 31.12.19 0 0

Bokført verdi pr. 31.12.19 0 0

Årets avskrivninger 0 64 260

Avvskrivingssats 15 % 15 %
Økonomisk levetid 6,5 år 6,5 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Leieavtale

ISO leier 3213 kvm i Fr. Nansensvei 17/19. Leieforholdet løper til august - 2022. Årlig leie for ISO er på kr. 8 506 605,-
Deler av dette blir fremleid til andre.
ISO leier fra og med des-2019 også i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27.

Morselskap Konsern
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Note 8 Egenkapital

01.01.2019 Endring 2019 31.12.2019

Integra 1 614 014         -48 103            1 565 911         
HLF 539 559            255 185            794 744            

2 153 573         207 082            2 360 655         

Nelfo 105 030 412     12 785 583       117 815 995     

Total egenkapital 107 183 985     12 992 665       120 176 650     

Note 9 Kortsiktige plasseringer

Oversikt Formuesforvaltning

Finansielle instrumenter og varederivater vurdert til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8

Resultatførte

Anskaffelses- Markedsverdi verdiendr.

kost 31.12.2019 2019

Pengemarked 14 872 211 15 206 035 215 752
Obligasjoner Norge 15 298 591 16 404 681 662 020
Aksjer 4 796 537 7 806 675 1 234 489
Hedgefond 2 056 047 3 823 382 414 683
Eiendom 2 715 355 3 888 409 395 953

Sum 39 738 741 47 129 182 2 922 897

2019 2018

Inngående verdi 44 182 816       43 896 808

Avkastning 2 890 007         128 655

Forvaltningshonorar -103 560          -104 242

Reinvesterte midler 243 149            261 595

Utgående verdi 2019 47 212 413 44 182 816

Herav bankinnskudd pålydende 83 231 3 700 551

Sum kortsiktige plasseringer 47 129 182 40 482 266

Verdipapirer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. 
Porteføljen er fordelt med 70 % i rentebærende portefølje og 30 % i egenkapitalinstrumenter og eiendom.

Note 10 Mellomværende med nærstående parter

2019 2018 2019 2018

-759 305          -1 726 344       Nelfo  * 0 0
0 0 Integra 0 0

-759 305 -1 726 344 Sum mellomværende med nærstående parter 0 0

* Nelfo er en arbeidsgiverorganisasjon i NHO, og medlemmene til Installatørenes Service- & Opplysningskontor
er gjensidige medlemmer i Nelfo.

Note 11 Klagenemda for håndverkertjenester (Konsern)

Nelfo har sammen med resten av byggenæringen etablert en avtale med Forbrukerrådet om en klagenemd for 
håndverkertjenester.

Morselskap Konsern

Konsern
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Note 12 Elbus- trekkordningen (Konsern)

Elbus-trekkordningen var tidligere organisert i en egen stiftelse. Fra 2007 ble ordningen omdannet til en ren trekk-
ordning, hvor partene Nelfo og EL og IT forbundet, rapporterer bruk av midler til styret i trekkordningen.

2019 2018

Elbus-midler fra tidligere 19 933 894 21 929 758

Beregnet tilgodehavende 11 851 393 10 615 354

Benyttet Elbus-midler -9 355 615 -12 611 218

Elbus-midler til disposisjon pr. 31.12.2019 22 429 672 19 933 894

Årets benyttede Elbus-midler er disponert til: Støtte til utdanningsprosjekter, skole og utdanningstøtte,

rekrutteringsarbeide, kursutviklingskostnader, støtte til utviklingsprosjekter og fellesprosjekter med

El og It-forbundet samt adminstrasjon.

Disponeringen av midler vurderes og godkjennes av styret i trekkordningen.
Benyttede Elbus-midler er fordelt på lønnskostnader kr 4 340 000 og eksterne tjenester kr 5 015 615.

Note 13 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (Konsern)

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn.  

Nelfo/ISO avviklet i 2013 sin ytelsesbaserte kollektive pensjonsordning. Pensjonskostnadene i 2019 knytter seg til en

kollektiv innskudsbasert pensjonsordning, premie til AFP-ordningen, og 1 pensjonist som får deler av sin pensjon utbetalt over drift

Pensjonskostnadene fordeles mellom ISO og Nelfo i samme forhold som øvrige lønns- og personalkostnader.

Nelfo er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen oppfyller

disse kravene.

Pensjonskostnad 2019 2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 260 690

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 7 836 61 599

Avkastning på pensjonsmidler -106 755

Resultatførte aktuarielt tap 81 702

Arbeidsgiveravgift 57 003

Pensjonskostnad 7 836 354 239

Premie AFP ordning 473 253 656 138

Innskuddsbasert pensjonskostnad 5 954 398 6 090 484

Sum pensjonskostnader 6 435 487 7 100 861

31.12.2019 31.12.2018

Beregnede pensjonsforpliktelser 277 865 1 763 598

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 1 509 370

Netto pensjonsforpliktelser 277 865 254 228

Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 39 179 248 667

Netto pensjonsforpliktelser (-midler) 317 044 502 895

Netto pensjonsmidler overfinansierte ordninger 0 1 509 370
Netto pensjonsforpliktelser underfinansierte ordninger -317 044 -2 012 265

Netto pensjonsforpliktelser (-midler) -317 044 -502 895

Økonomiske forutsetninger 

Diskonteringsrente 2,30 % 2,30 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 %
Forventet lønnsregulering/pensjonsregulering 2,25 % 2,50 %
G-regulering 2,00 % 2,25 %
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Note 14 Andre øremerkede midler (Konsern)

Prosjekter Saldo 1.1. Tilført 2019 Anvendt 2019 Saldo 31.12

Byggeavfallskonf. 318 574 122 333 14 578 426 328

Utdanningsdir.bøker 5 075 375 2 596 773 5 685 805 1 986 343

Annet 109 567 456 300 109 567 456 300

Sum 5 503 516 3 175 406 5 809 950 2 868 972

Note 15 Skatter (Konsern)

Virksomheten knyttet til Elmagasinet er skattepliktig.

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2019 2018

Skattepliktig inntekt 338 832 965 130

Skattesats 22 % 23 %

Betalbar skatt 74 543 221 980

Andre ikke skattepliktige inntekter 0 -48

Endring utsatt skatt 0 0

Årets skattekostnad 74 543 221 932
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RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap

Inntekter: 2019 2018

Noter

Medlemsavgifter og -kontingenter 15 181 059 16 401 689

2 Salgsinntekter 76 208 997 74 830 512

Tilskudd 9 355 616 12 611 218

3 Annen driftsinntekt 6 117 041 5 979 121

Sum inntekter 106 862 713 109 822 540

Kostnader:

Varekostnad 6 303 803 10 448 909

4 Lønnskostnad 44 936 406 45 420 870

9 Avskrivning på varige driftsmidler 64 260 85 680

5 Driftskostnad 42 907 406 42 170 122

6 Annen driftskostnad 907 605 678 243

Sum driftskostnader 95 119 480 98 803 824

Driftsresultat 11 743 233 11 018 716

Finansinntekter og -kostnader

Andre finansinntekter 20 439 145 885

Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 -139 890

Andre finanskostnader -18 844 -5 996

Netto finansresultat 1 595 -1

Årsresultat før skatt 11 744 828 11 018 715

14 Skattekostnad -74 543 -221 932

Årsresultat 11 670 285 10 796 783

Årets resultat foreslås overført til Nelfo med kr 11 670 285
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Regnskap Regnskap

EIENDELER: 31.12.2019 31.12.2018

9 Driftsløsøre, inventar 0 292 740

Finansielle anleggsmidler

Aksjer Boligmappa AS 281 729 281 729

Stiftelseskapital SFS BA 10 000 0

Lån andre 0 120 944

Lån ansatte 0 169 000

Sum anleggsmidler 291 729 864 413

Omløpsmidler:  

10 Varer  1 084 184 1 872 613

8 Kundefordringer 5 406 484 6 590 766

Andre fordringer 2 702 165 1 962 064

Sum fordringer 8 108 649 8 552 830

Bankinnskudd, kontanter og lignende 34 858 833 34 285 250

Sum omløpsmidler 44 051 666 44 710 693

Sum eiendeler 44 343 392 45 575 106

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital:
Bokført egenkapital pr. 01.01
Årets resultat 11 670 285 10 796 783

Isos resultat overført til Nelfo -11 670 285 -10 796 783

Sum egenkapital pr. 31.12. 0 0

Avsetning for forpliktelser

7 Ikke disponerte ELBUS midler 22 429 671 19 933 894

Kortsiktig gjeld:

Leverandørgjeld 5 366 173 6 415 731

13 Andre øremerkede midler 2 982 049 5 503 516

11 Mellomværende nærstående parter 759 303 1 726 337

14 Betalbar skatt 74 543 222 141

Skyldige offentlige avgifter 4 425 261 4 391 425

Annen kortsiktig gjeld 8 306 392 7 382 062

Sum kortsiktig gjeld 21 913 721 25 641 212

Sum egenkapital og gjeld 44 343 392 45 575 106

Oslo , 5.3.2020

Ove Guttormsen

adm. direktør

Svein Erik Bjelland

styremedlem

Erik Nytrøen

styremedlem

Ole Erik Vognild

styremedlem

Rune Kolbeinsvik

styreleder
Kjell Anton Dyrhovd

nestleder

Tom E. Kristiansen

styremedlem

Egil Vårdal

styremedlem

Erik Backe Hansen

styremedlem

Knut Gaaserud 

styremedlem

Alf  O. Hjelmaas

styremedlem

Kurt Ø. Olsen

styremedlem

Anne Kristin Brekke

styremedlem
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Regnskap Regnskap

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: 2019 2018

Årsresultat før skattekostnad 11 744 828 11 018 715

Periodens betalte skatter -222 141 202 341

Ordinære avskrivninger 64 260 85 680

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -51 520 0

Gevinst og tap av finansielle anleggsmidler 0 0

Endring i varer 788 429 -784 310

Endring i kundefordringer 1 184 282 -1 892 226

Endring i  leverandørgjeld -1 049 558 2 592 308

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -2 980 487 804 920

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 9 478 093 12 027 428

Kontantstrømmer fra investeringsaktviteter 

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 280 000 0

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler -10 000 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 270 000 0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: 

Endring Elbus midler 2 495 777 -1 995 864
Utbetaling ved overføring av resultat til Nelfo -11 670 285 -10 796 783

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -9 174 508 -12 792 647

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 573 583 -765 220

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 34 285 250 35 050 470

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 34 858 833 34 285 250

Note 1 - Regnskapsprinsipper:

Regnskapet er satt opp i henhold til Regnskapslov av 1998. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-

midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig

og langsiktig gjeld er tilvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være

forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til

nominelt mottatt beløp på etableringstidpunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt

mottatt beløp på etableringstidpunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Varer

Varer i butikken er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For øvrig se note 10.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende verdi, etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene, i tillegg gjøres det en 

uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekter

Inntekter knyttet til varesalg regnskapsføres når den er opptjent, altså når risiko og kontroll i hovedsak er

overført til kunden. Inntekter knyttet til salg av tjenester regnskapsføres når tjenesten ytes. Inntektene

regnskapsføres med verdien på transaksjonstidpunktet. Medlemsavgifter inntektsføres i sin helhet i avgiftsperioden.

34



Note 2 -Salgsinntekt 2019 2018

Interne dataprogrammer 22 912 803 22 642 219

Iso-butikken 9 476 587 16 504 151

Kurs og arrangementer 22 563 574 17 498 580

Elforlaget 13 769 365 10 970 828

Elmagasinet 5 725 909 5 715 541

Innkjøpsavtaler 1 760 760 1 499 193

Sum salgsinntekt 76 208 997 74 830 512

Note 3 - Annen driftsinntekt 2019 2018

Admininstrasjonsgodtgjørelse Eliaden 2 990 000 3 061 776

Admininstrasjonsgodtgjørelse Nelfo 2 789 000 2 708 000

Andre inntekter 338 041 209 345

Sum annen driftsinntekt 6 117 041 5 979 121

Note 4 - Lønnskostnad 2019 2018

Lønn 42 872 550 42 456 709

Arbeidsgiveravgift 6 444 123 6 616 865

Pensjonskostnader 6 435 487 7 100 861

Sum 55 752 160 56 174 435

 - herav trukket ut regionsjef

 - herav overført Nelfo -10 815 754 -10 753 565

Lønnskostnad 44 936 406 45 420 870

Gjennomsnittlig antall årsverk ISO totalt 35 36

 - herav inngår i Nelfo + 28 26

Daglig leder ISO

Lønn 1 360 639

Pensjonskostnader 119 612

Annen godtgjørelse 154 341

Daglig leder har 60 % stilling i ISO -kompetansesenteret, og 40 % i Nelfo. 

Styrehonorar

Styret i ISO mottar ikke honorar.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr  - 230 703

I tillegg er kostnadsført andre tjenester med kr 94 850
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Note 5 - Driftskostnad

Driftskostnad 2019 2018

Frakt 28 171 21 145

Husleie og andre lokalkostnader 6 184 878 5 500 492

Småanskaffelser, inventar og EDB-utstyr 1 708 764 1 019 401

Flyttekostnader 2019 1 302 215 0

Reparasjon, vedlikehold kontorutstyr 17 130 74 408

Honorarer 950 930 903 259

Prosjektkostnader 5 015 615 8 255 693

Kostnader NHO-ServicePartner 3 092 319 3 068 523

Tilskudd lokalforeninger/regioner 1 930 574 1 738 961

Næringspolitiske prosjekter 1 745 753 3 353 529

Messer og markedsføring 610 656 1 495 751

Kontorrekvisita 159 641 177 111

Trykksaker medlemmer inklusive årbok 248 648 228 000

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 173 871 183 227

Kopiering 151 920 228 532

Telefon 473 156 701 316

Porto 66 124 129 775

Kontingent 8 789 47 872

Forsikringer 105 546 61 619

Diverse kostnader 111 343 92 050

Salgskostnader kommersielle aktiviteter

Utvikling interne dataprogrammer 4 504 328 2 406 382

Utarbeidelse nye skolebøker 4 299 547 2 482 789

Konferanser, seminar og kurs 6 506 993 6 633 580

Annet 2 450 627 1 988 947

Sum 41 847 538 40 792 361

 Møte- og reisekostnader: 2019 2018

Teknisk Utvalg 267 280 399 469

Andre møter 117 122 73 643

Reise-, diett-, bilgodtgjørelse m.m. sekretariatet 604 929 825 665

Bilkostnader sekretariatet 70 537 78 985

Sum 1 059 868 1 377 761

Sum driftskostnad 42 907 406 42 170 122

Note 6 - Andre driftskostnader 2019 2018

Tiltak mot useriøst arbeidsliv 532 145 532 145

Støtte klagenemnda for håndverkertjenester 77 070 66 839

Energientreprenørenes interessegruppe 125 898 150 597

Tap på fordringer 172 492 -71 339

Sum Andre driftskostnader 907 605 678 243

Note 7 - Elbus- Trekkordningen:

Elbus-trekkordningen var tidligere organisert i en egen stiftelse. Fra 2007 ble ordningen omdannet til en ren

trekkordning, hvor partene Nelfo og EL og IT forbundet, rapporterer bruk av midler til styret i trekkordningen.

2019 2018

Elbus-midler fra tidligere 19 933 894 21 929 758

Beregnet tilgodehavende for 2019 11 851 393 10 615 354

Benyttet Elbus-midler i 2019 -9 355 615 -12 611 218

Elbus-midler til disposisjon pr. 31.12. 22 429 671 19 933 894

Årets benyttede Elbus-midler er disponert til: Støtte til utdanningsprosjekter, skole og utdanningstøtte,

rekrutteringsarbeide, kursutviklingskostnader, støtte til utviklingsprosjekter og fellesprosjekter med

EL og IT Forbundet, samt adminstrasjon.

Disponeringen av midler vurderes og godkjennes av styret i trekkordningen.

Benyttede Elbus-midler er fordelt på lønnskostnader kr 4 340 000 og eksterne tjenester kr 5 015 615.
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Note 8- Kortsiktige fordringer:

Regnskap

31.12.2019

Kundefordringer administrert via NHO 5 936 484

 -Delkrederavsetning -530 000

Bokført verdi kundefordringer 5 406 484

Resultatførte tap på fordringer består av: 2019

Konstaterte tap 172 492

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 0

Endring delkrederavsetning

Sum tap på fordringer 172 492

Note 9 - Varige driftsmidler:

Kostpris 1.1.19 571 200

Tilgang 0

Avgang -571 200

Kostpris 31.12.19 0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 0

Bokført verdi 31.12.19 0

Årets avskrivninger 64 260

Vi solgte bilen i 2019. 

Avskrivningssats 15 %

Økonomisk levetid 6,5 år

Avskrivingsplan: Lineært

Leieavtale

ISO leier 3213 kvm i Fr. Nansensvei 17/19. Leieforholdet løper til 2022. 

Årlig leie for ISO er på kr. 8 506 605,-. Deler av dette blir fremleid til andre.

ISO leier fra og med des-2019 også i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27.

Note 10  - Varebeholdning:

Varebeholdningen av bøker er vurdert til kostpris. Ukurans hensyntas ved å nedskrive usolgte bøker 

progressivt i forhold til utgivelsesår.

Øvrig varebeholdning er vurdert til 50% av kostpris.

Note 11- Mellomværende med nærstående parter: 31.12.2019 31.12.2018

Nelfo  * 759 303 1 726 337

Integra 0 0

Heisleverandørenes Landsforening 0 0

Sum mellomværende med nærstående parter 759 303 1 726 337

* Nelfo er en arbeidsgiverorganisasjon i NHO, og medlemmene til Installatørenes Service- & Opplysningskontor

er gjensidige medlemmer i Nelfo.

Note 12- Klagenemda for håndverkertjenester:

Nelfo har sammen med resten av byggenæringen etablert en avtale med Forbrukerrådet om en klagenemd for 

håndverkertjenester.
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Note 13 - Andre øremerkede midler:

Prosjekter Saldo 1.1. Tilført 2019 Anvendt 2019 Saldo 31.12

Byggeavfallskonf. 318 574 122 333 14 578 426 328

Utdanningsdir.bøker 5 075 375 2 596 773 5 685 805 1 986 343

Annet 109 567 569 379 109 567 569 379

Sum 5 503 516 3 288 484 5 809 950 2 982 050

Note 14 - Skatter

Virksomheten knyttet til Elmagasinet er skattepliktig.

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2019 2018

Skattepliktig inntekt 338 832 965 130

Skattesats 22 % 23 %

Betalbar skatt 74 543 221 980

Andre ikke skattepliktige inntekter -48

Endring utsatt skatt 0

Årets skattekostnad 74 543 221 932
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SAK  – BUDSJETT 

Rapportoppsett og prinsipper: 

Konsernregnskapet omfatter aktivitetene og balansesituasjonene i ISO og Nelfo som en 

økonomisk enhet. Interne transaksjoner mellom ISO og Nelfo og mellomværende disse 

imellom er eliminert i konsernregnskapet. Nelfo er definert som «mor» og ISO som «datter». 

Inntektene fra Elbus og Opplysnings- og utviklingsmidler føres som tilskudd i resultat-

regnskapet. Det betyr at inntekten resultatføres i takt med at aktivitetene som finansierer 

tiltakene kostnadsføres. Summene av inntektsposten og bruken av tilskuddsmidler vil alltid gå 

i null i regnskapet. 

Inntektene: 

Inntektene fra medlemsavgifter og kontingenter er budsjettert til 27 mill. 

Dette er en reduksjon i forhold til tidligere år. Hovedårsaken til nedgangen skyldes 

hovedstyrets beslutning om å redusere den sentrale kontingentsatsen med ytterligere  

15 % i 2020. Det er da gjennomført en reduksjon på til sammen 50 % i perioden 2017-2020. 

Arbeidet med å verve nye medlemmer er forventet å påvirke tallene i positiv retning. 

Summen av inntektene fra de kommersielle aktivitetene reduseres med 2,6 mill. i forhold til 

2019. Dette skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med færre konferanser/ arrangementer 

og lavere inntekter fra Elforlaget i 2020. 

Tilskuddsmidlene er budsjettert til å øke med 5,5 mill. i forhold til forrige år. 

Det er budsjettert et nytt «Kunnskapsløft» (5 mill.) med fokus på kompetanseheving av faglig 

ledelse i medlemsbedriftene. Totalt tilskudd fra Elbus-midler er budsjettert til 15,8 mill. 

Kostnader: 

Lønnskostnadene øker i forhold til 2019. I tillegg til en generell lønnsøkning vil det 

rekrutteres personer for å styrke kursavdelingen og teknisk seksjon. 

Det er en økning i driftskostnadene på 6,3 mill. Hovedsatsingen for 2020 er «Kunnskaps-

løftet» og en satsing på oppgradering av dataprogrammer i Nelfo+. 

For tiltak for å bekjempe svart arbeid er det bevilget 0.5 mill. 

Møte- og reisekostnader øker noe i 2020 siden dette er et år med Eliade-aktiviteter og 

tarifforhandlinger. 

Resultat: 

Det er budsjettert med et negativ driftsresultatet på -2,3 mill. 

Samlede finansposter er budsjettert til 1,5 mill. slik at resultatet etter finans blir -0,8 mill. 
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Kontingentsatser som er lagt som forutsetninger for budsjettene i 2020 er: 

Kontingent til Nelfo S: 

Fast kontingent: kr 1600,- 

Variabel kontingent: minimum kr 600,- 

0,67 promille av lønnsgrunnlaget  

 

Avgift ISO: 

Fast avgift: kr 800,- 

Variabel avgift: minimum kr 1 200 kr 

for lønnsgrunnlag < 3 millioner beregnes 1,34 promille 

for lønnsgrunnlag > 3 millioner beregnes 0,67 promille 

 

Nelfo + ISO – maksimumsgrense for kontingent 

Det er satt et kontingenttak på kr. 500.000,- for bedrifter og konsern med 100 % eierskap i 

konsernrelasjon. 
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Budsjett

Budsjett Regnskap

2020 2019

INNTEKTER

Medlemsavgifter og -kontingenter 27 000 000 28 825 949

Salgsinntekter 73 639 000 76 208 997

Tilskudd 19 800 000 14 314 713

Annen driftsinntekt 5 500 000 4 754 949

Sum driftsinntekter 125 939 000 124 104 608

KOSTNADER

Varekostnader 7 200 000 6 303 803

Lønnskostnad 62 039 754 55 752 160

Avskriving på varige driftsmidler 0 64 260

Driftskostnad 58 284 809 51 895 979

Annen driftskostnad 735 000 1 006 433

Sum driftskostnader 128 259 563 115 022 635

Driftsresultat -2 320 563 9 081 973

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 2 922 897

Andre finansinntekter 1 500 000 1 265 902

Andre finanskostnader -203 564

Netto finansresultat 1 500 000 3 985 235

Årsresultat før skattekostnad -820 563 13 067 208

Skattekostnad -74 543

ÅRSRESULTAT -820 563 12 992 665

KONSERN
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Saker til behandling 

Vedtektsendring § 22 Inn- og utmeldinger og § 23 Eksklusjon, bøteleggelse m.v. 

NHO har valgt å utforme sine etiske regler ut fra tanken om at det er behovene i den enkelte bedrift og 

de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet 

for å formulere konkrete regler. Av den grunn har NHO valgt ikke å lage retningslinjer for alle sine 

medlemsbedrifter, men begrenset seg til å utarbeide disse overfor egne ansatte og tillitsvalgte. 

Nelfos administrasjon er blitt bedt om å utarbeide forslag til nye etiske regler som er i tråd med NHO 

sine, dvs. at Nelfos etiske regler gjelder for egne ansatte og tillitsvalgte og ikke overfor medlems-

bedriftene. Med utgangspunkt i at samtlige bedrifter bør ha et etisk regelverk, har vi valgt å lage et 

utkast med standpunkt i at Nelfo er en bedrift med egne ansatte, og at de etiske retningslinjer først og 

fremst skal rette seg mot disse.  

For å gjennomføre endringene i de etiske regler, krever det at det foretas noen endringer i Nelfos 

vedtekter - og da § 22 inn- og utmelding og § 23 eksklusjon, bøteleggelse m.v. 

Det foreslås følgende endringer i vedtektene: 

  «§ 22 Inn- og utmeldinger 

Innmelding skjer via NHOs portal. Bedrifter som ønsker medlemskap i Nelfo må drive virksomhet 

som omtalt i Nelfos vedtekter § 2, følge Nelfos til enhver tid gjeldende etiske regler, og innestå for de 

opplysninger som er gitt i egenerklæringsskjemaet. 

For opphør av medlemskap og utmeldinger gjelder: 

Utmelding av Nelfo må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 6 måneder. 

Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse av kontingent/avgift eller andre 

uoppgjorte økonomiske forpliktelser overfor Nelfo eller ISO eldre enn tre måneder. 

Eksklusjon, jfr. § 23. 

En tillitsvalgt i Nelfos styrende organer, hvor den bedriften vedkommende representerer settes under 

administrasjon, innleveres til skifteretten eller slås konkurs, vil måtte øyeblikkelig fratre som 

tillitsvalgt. I tillegg vil vedkommende ha en karenstid på ny valgbarhet på to år, eller den tiden som 

hovedstyret måtte bestemme.» 

«§ 23. Eksklusjon, bøteleggelse m.v.  
Medlemsbedrift som overtrer Nelfos lover, Nelfos grunnleggende etiske regler, handler i mot 

avgjørelser truffet i henhold til lovene eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som berører 

Nelfo, kan etter beslutning av hovedstyret ekskluderes som medlem av Nelfo. Vedkommende 

medlemsbedrift og eventuelt bedriftens lokalforening skal få anledning til å uttale seg før saken 

avgjøres. 

Vedtak om eksklusjon skal også meddeles NHO, jfr. NHOs lover § 13-4. 

Ved forhold som er nevnt i de foregående avsnittene, kan hovedstyret i tillegg til eller i stedet for 

ilegge medlemsbedriftene en bot fra kr 5 000 til kr 500 000, eller for et nærmere fastsatt tidsrom frata 

bedriftene medlemsrettighetene. 

Avgjørelser etter bestemmelsene i denne paragrafen kan ankes inn for NHO til endelig avgjørelse og 

kan ikke bringes inn for domstolene.» 
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