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Innledning 
Fagforbundet vurderer jevnlig enkelte elementer i medlemskontingenten. Noen 

kontingentelementer er spesifisert i vedtektene og eventuelle endringer i disse må behandles på et 

landsmøte. Andre kontingentelementer fastsettes av landsstyret og noen av dem behandles vanligvis 

som en del av forbundets årlige budsjetter.  

Budsjettdokumentet for 2021 beskriver noen av utfordringene Fagforbundet kan stå ovenfor i årene 

som kommer. Til tross for at sysselsettingen på forbundets organisasjonsområder har økt, så har ikke 

antall yrkesaktive medlemmer økt tilsvarende. Trenden har også vært at kontingenten pr. yrkesaktivt 

medlem har økt mindre enn lønnsveksten, som betyr at det er mindre rom for økt aktivitet, med 

mindre forbundet klarer å ta ut større del av sitt medlemspotensiale. 

Alderssammensetningen i medlemsmassen tilsier at det årlig vil bli flere pensjonistmedlemmer enn 

tidligere. Dersom Fagforbundets styrke skal opprettholdes innebærer det et økende behov for å 

verve flere yrkesaktive medlemmer enn det vi har klart de siste årene. 

Til Landsmøtet i 2021 (utsatt til 2022) foreligger det en del forslag knyttet til kontingenten. Det er 

forbundsstyrets vurdering at det er hensiktsmessig å ta en samlet vurdering av alle 

kontingentelementer og at arbeidsgruppas anbefalinger fremlegges for landsstyret juni 2021. 

Eventuelle justeringer i kontingenten vil nødvendigvis også medføre endring i inntektene for 

forbundet. Det ligger ikke innenfor arbeidsgruppas mandat å vurdere budsjettbalanse og 

kostnadsposter, men det er nødvendig å påpeke at dersom inntektene reduseres må det også sees 

på utgiftene. 

Arbeidsgruppas mandat og sammensetning 
Arbeidsgruppas mandat er beskrevet i Forbundsstyrets vedtak i sak 192/20: 

1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal foreta en samlet vurdering av alle 

kontingentelementer i Fagforbundet. 

 … 

2. Vurderingen skal omhandle alle forbundets kontingentelementer, inkl. betalingen fra 

medlemmene for kollektive forsikringsordninger. Forsikringsordningene som sådan omfattes 

ikke av vurderingen. 

 Utgangspunkt for vurderingen skal tas i forbundets økonomiske situasjon, langsiktige 

prognoser for økonomien og for medlemsutviklingen, analyser av konkurranse om 

medlemmer fra andre forbund samt innsendte landsmøteforslag om kontingentelementer. 

Likestillingsaspektet og verveeffekter skal inkluderes i vurderingen. 

 Vurderingen skal oppsummeres med konkrete råd om evt. endringer i hvert enkelt 

kontingentelement. Dersom det gis råd om vedtektsendringer knyttet til kontingentforhold 

skal det også gis råd i form av konkret forslag til ny vedtektsbestemmelse. 

Arbeidsgruppa skal ha avsluttet sitt arbeid innen 16. april 2021.  
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Arbeidsgruppas sammensetning: 

Leder Odd Haldgeir Larsen Forbundsstyrets Arbeidsutvalg Viken 

Medlem Helene Harsvik Skeibrok Forbundsstyret Innlandet 

Medlem Rune Mathiassen Landsstyret Vestfold og Telemark 

Medlem Gerd Eva Volden Pensjonistutvalget Viken 

Medlem Odd Christian Øverland Fagforbundet Post og Finans Møre og Romsdal 

Medlem Tone Filtvedt Fagforbundet Rælingen Viken 

Medlem Rine Kristiansen Fagforbundet Balsfjord Troms 

Medlem Svein Tore Heltne Fagforbundet Luster Vestland 

 

Avgrensning 
Arbeidsgruppas vurderinger omfatter som beskrevet i mandatet en vurdering av 

kontingentelementene i Fagforbundet, men ikke innholdet eller størrelsesorden på ordningene 

kontingenten dekker. Det er for eksempel en vesentlig del av arbeidsgruppas arbeid å se 

kontingenten i sammenheng med medlemmenes kostnader til forsikringer, men ikke å vurdere om 

forsikringene er gode nok. 

På samme måte vil det være naturlig for arbeidsgruppa å legge forbundets økonomiske situasjon til 

grunn for vurderingene, men det er ikke innenfor arbeidsgruppas mandat å vurdere innholdet eller 

størrelsesorden på forbundets ulike kostnadsposter. 

Kontingenten må veies opp mot konkurrentenes prising av medlemskapet. Det vil derfor være 

nødvendig med en kort vurdering av deres kontingent, men det inngår ikke i arbeidsgruppas mandat 

å utarbeide en videre konkurrentanalyse. 

I tillegg til prosenttrekket inneholder dagens kontingentmodell tre faste beløp som ikke er valgfrie for 

medlemmene, det er OUO-kontingenten, innboforsikringen og stønadskassa. Det vil derfor være 

naturlig at arbeidsgruppa omtaler disse elementene i noe større grad enn andre kostnader i 

forbundet. Det ligger likevel ikke innenfor arbeidsgruppas mandat å vurdere kvalitet og innhold i 

disse elementene. 

Arbeidsgruppa vurderer kontingentelementene, herunder også satsene for direktebetalende 

medlemmer. Selvstendige næringsdrivende og frilansere inngår som direktebetalende og 

arbeidsgruppas anbefalinger vil kunne påvirke deres kontingent, men arbeidsgruppa vurderer ikke i 

hvilken grad denne kontingentmodellen er riktig for selvstendige næringsdrivende og frilansere. 
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Sammendrag 
Fagforbundet har de siste 10 – 15 årene vært gjennom store endringer, og står foran enda større 

utfordringer de kommende 10 – 20 årene. 

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon og antallet medlemmer har økt år for år. 

Men veksten i de ulike medlemskategoriene har forskjøvet seg, særlig de siste ti-årene. Statistiske 

framskrivinger viser at denne utviklingen vil forsterkes i årene som kommer. 

Dagens kontingentstruktur ble utformet på 1920-tallet. Den gang var det antallet yrkesaktive som 

vokste desidert mest. De øvrige medlemsgruppene var nærmest ikke-eksisterende. Men utviklingen i 

medlemsmassens aldersfordeling representerer i dag en særlig utfordring: Vi blir senere yrkesaktive 

og vi lever lengre - forpliktelsene øker, men det blir færre å dele byrdene på.  

Dagens finansieringsmodell medfører at en stadig mindre andel yrkesaktive også bærer kostnadene 

for en stadig voksende andel av medlemmer som, helt eller delvis, har fritak fra kontingent.  

I møte med en fremtid som har endring som overskrift, må Fagforbundet ta vesentlige grep i egen 

organisasjon.  

Det er indre utfordringer knyttet til måten forbundet drives på og medlemmenes forventninger og 

krav. 

Ytre utfordringer kan knyttes til hvordan arbeid utføres, utdanningsnivå og konkurransen med andre 

forbund.  

Teknologi, kunnskap og verdier er i rask utvikling. Fagforbundet må møte dette med vilje til endring. 

Verdiene står fast, men innpakningen må endres.  

Endringene stiller store krav til kontingenten, den må ha et nivå som forsvarer innholdet i 

medlemskapet og den må kunne finansiere endringer i teknologi. Kontingenten må ha en sosial profil 

som ivaretar likestillingsperspektivet og sikrer at alle inntektsnivåer kan være medlemmer i 

Fagforbundet. I tillegg må kontingenten tåle å bli målt mot konkurrentene og den må tåle endringer i 

medlemssammensetningen. 

Det har vært et mål for arbeidsgruppa å anbefale en modell for kontingenten som kan stå seg i 20 år. 

Uten til dels omfattende endringer i kontingentordningen, må en synkende andel yrkesaktive 

medlemmer bære en stadig større del av de totale kostnadene i forbundet. Det vil på sikt kunne 

påvirke arbeidstakernes vilje til faglig organisering og dermed forbundets evne til å opprettholde høy 

organisasjonsgrad.  

Antakelig er det kun høy organisasjonsgrad blant yrkesaktive medlemmer som kan sikre at 

Fagforbundet også i 2040 er en arbeidstakerorganisasjon med tariffmakt, yrkesfaglig makt og politisk 

makt, med evne til også ivareta og forbedre pensjonistenes vilkår. 

Alle kontingentelementer bør derfor være økonomisk selvbærende. 

 

Arbeidsgruppa har konkludert med følgende anbefalinger: 

1. Alle nedenstående endringer gjennomføres trinnvis i løpet av en periode på fire år, med 

tilnærmet ¼ effekt pr. år. 
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2. Hvert av de ulike kontingentelementene skal gjøres selvbærende, slik at også grupper med 

ulike kontingentårsaker, som et minimum, skal dekke egne, beregnede kostnader. 

3. Ordinær kontingent reduseres fra 1,45% til 1,25%. 

4. De økonomiske konsekvensene av punkt 3 fordeles med 80% på nasjonalt/regionalt nivå og 

20% på lokalt nivå. 

5. Maksimumskontingenten opprettholdes på dagens nivå. 

6. Det innføres ikke minimumskontingent. 

7. Pensjonister under 75 år skal betale en kontingent tilsvarende forbundets samlede kostnader 

for aktiviteter, forsikringer mv pr. pensjonist på omtrent 1 500 kr pr. år. 

8. Pensjonister mellom 75 og 85 år skal betale kontingent tilsvarende punkt 7 minus 

kostnadene for innboforsikringen pr. år. 

9. OUO-kontingenten videreføres som nå, som et fast månedlig beløp. 

10. Stønadskassa videreføres som nå. Beløpets størrelse ses i sammenheng med endringer i 

punktene 7 og 8 og vurderes endret i løpet av 4 års perioden. 

11. Alle relevante beløp, (gjelder punktene 5, 7, 8, 9 og 10), indeksreguleres (KPI) hvert år som en 

del av Fagforbundets budsjettprosess. 

12. Ved innkreving av premien til innboforsikringen er det alltid et antall medlemmer som 

kommer for sent i trekk og en del som ikke betaler, samt at det er knyttet en del 

administrative kostnader til ordningen. Dette bidrar hver for seg, og i sum, til en 

underdekning som kompenseres ved forsikringsleverandøren Fremtinds månedspris for 

innboforsikringen justeres opp til nærmeste 5-krone ved innkreving fra medlemmene. 

13. Det må gjøres tiltak som bidrar til reduksjon av tap. Strykning i medlemsregisteret av 

medlemmer som skylder kontingent endres fra 6 måneder til 3 måneder. 

14. I de tilfeller hvor Forbundsstyret fatter positivt vedtak om lokal kontingent, bør vedtaket ha 

en tidsavgrensning. 

15. Forbundsstyret anbefales å innhente en oversikt over fagforeninger som har lokal 

kontingent, og sikre at grunnlaget for lokal kontingent fremdeles er til stede. 

16. Implementering av punktene 3, 4, 7, 8 og 13 krever vedtektsendringer og det foreslås 

følgende formuleringer: 

a. §8.1 Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,25% av brutto lønn i 

kontingent til forbundet. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05% 

årlig gjennom en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 1,40%, for 2024 er 1,35%, for 

2025 er 1,30% og for 2026 er 1,25%. 

b. §8.5 Fagforeningen får overført 0,25% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 

fagforeningen. Fagforeninger kan i årsmøte vedta lokal tilleggskontingent dersom 

spesielle forhold tilsier det. Slik kontingent godkjennes av Forbundsstyret. 

Kontingentkuttet gjennomføres i løpet av en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 

0,28%, for 2024 er 0,27%, for 2025 er 0,26% og for 2026 er 0,25%. 

c. §8.8 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 måneder blir strøket som 

medlem. 

d. §9.2 Særkontingent for alders- og uførepensjonister til og med det året de fyller 75 år 

og for pensjonister fra 75 år til og med det året de fyller 85 år fastsettes av 

landsstyret. Fastsatte beløp justeres tilsvarende KPI. 

e. §9.3 Pensjonister er fritatt fra kontingent og kollektive forsikringer fra og med året 

etter de er fylt 85 år. 

Dissens: Ett av arbeidsgruppas medlemmer støtter ikke flertallets anbefalinger i punktene 3 og 8: 

3. Gerd Eva Volden anbefaler at ordinær kontingent reduseres fra 1,45% til 1,35% 
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8. Gerd Eva Volden anbefaler at dette punktet tas ut i sin helhet, dvs. at pensjonerte 

medlemmer i aldersgruppa 75 og 85 år fortsatt skal være fritatt for kontingent. 

Dagens kontingentordning 
Det er fire kontingenttyper i Fagforbundet.  

- Ordinær kontingent   

- OUO-kontingent  

- Elev- (valgfritt), lærling- (valgfritt) og student-kontingent  

- Pensjonistkontingent.  

Det er noen grupper som er fritatt for kontingent, de største er:  

 Pr. 12.04.2021 

Arbeidsledige (L+zL) 4 636 

Arbeidsavklaring (A+zAV) 9 052 

Pensjonister over 75 år (R) 43 782 

Pensjonister over 75 år betaler ingen ting, men har stønadskassa og innboforsikring. De øvrige 

gruppene betaler for de to forsikringene. 

Ordinær kontingent 
Yrkesaktive medlemmer er den medlemsgruppen som betaler ordinær kontingent i Fagforbundet. 

Kontingentsatsen er regulert av Fagforbundets vedtekter §8, kontingentsats er definert i §8.1 

Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45% av brutto lønn i kontingent til forbundet.  

Lokal kontingent §8.5 
Andelen av kontingenten som overføres til fagforeningen er definert i §8.5 Fagforeningen får 

overført 0,3 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av fagforeningen. Fagforeninger kan i årsmøte 

vedta lokal tilleggskontingent dersom spesielle forhold tilsier det. Slik kontingent godkjennes av 

Forbundsstyret. En vedtatt lokal kontingent har vanligvis ikke en tidsavgrensning og fagforeningens 

årsmøte må fatte et nytt vedtak for å oppheve denne kontingenten. 

Opplærings- utviklings- og omstillingsfond (OUO-kontingent) 
OUO-kontingenten fastsettes av landsstyrets hvert år og er et fast beløp for alle på 25 kroner pr. 

måned (2021). Midlene brukes til utdanningsformål for medlemmene. Fagforbundets 

stipendieordning finansieres gjennom fondet, det samme gjelder mye av det yrkesfaglige arbeidet 

som gjøres i Fagforbundet.  

Minimumskontingent 
Forbundet har i dag ikke en minimumskontingent, men alle betaler stønadskassa og 

innboforsikringen. 

Vedtektene åpner for at landsstyret kan vedta en minimumskontingent. Sammenlignet med andre 

forbund er det noe uvanlig å ikke ha minimumskontingent. Utdanningsforbundet, NITO, 

Sykepleierforbundet, Delta, Tekna og FO har alle en form for minimumskontingent. 

Maksimumskontingent 
Fagforbundet innførte maksimumskontingent omkring 1990. Fagforbundet, i motsetning til flere 

andre LO forbund, organiserer vertikalt i de fleste områder. Forbundet vil ha med alle typer ansatte i 

organisasjonen og så det som en spesiell verdi å også kunne ha med ledere, langtidsutdannede og 

høytlønte. Et grep for å gjøre medlemskapet attraktivt var en begrensing i kontingenten. 
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Den overordnede målsettingen for maksimumskontingenten er at den skal følge lønnsutviklingen. I 

dag er maksimumskontingenten 612 kroner pluss OUO-kontingent, innboforsikringen og 

stønadskassa.  

Årslønnen som treffer makskontingenten er 506 000 kroner, eller 42 176 kroner pr. måned. 

Selv om det bare er ca 17 000 av Fagforbundets medlemmer som har en fastlønn som overstiger 

innslaget for maksimumskontingenten var det i 2020 i gjennomsnitt 45 800 medlemmer pr. måned 

som betalte maksimumskontingent.  

Det er altså ikke alle som betaler maksimumskontingent som har en fast årslønn på over 506 000 

kroner. De kan likevel ha høyere lønn enkelte måneder i året. For eksempel kan ekstra arbeidsvakter 

eller arbeid på flere røde dager en måned føre til en større månedslønn enn normalt, og det kan i en 

del tilfeller medføre at medlemmet når maksimumskontingenten. Det er positivt at denne 

kontingentbegrensningen slår inn også for medlemmer som bare unntaksvis når lønnsnivået for 

maksimumskontingenten. 

Pensjonistkontingent 
Pensjonister og uføre betaler en fast kontingent. Målet for kontingenten har vært å dekke 

kostnadene forbundet har med pensjonistdriften. Dette kom som et mål omkring 2010. Økningen i 

antall pensjonister var relativt stor og utsiktene frem mot 2020 viste en større økning. Gapet mellom 

utgiftene og inntektene øker fremdeles. 

Pensjonistene var en relativt beskjedene gruppe i NKF og NHS, de to forbundene som dannet 

Fagforbundet. Kontingenten den første tiden i Fagforbundet var 100 kroner pr. år.  

Pensjonister og uføre er inkludert i innboforsikringa og stønadskassa. I tillegg betaler forbundet 

medlemskap for pensjonistmedlemmer eldre enn 60 år til Pensjonistforbundet. Se kapittelet 

“Medlemsfordeler - på trekk 2021” for en bredere beskrivelse av innboforsikringen. 

Pensjonistkontingenten er 950 kroner (2021).  

Kostnadene for pensjonistene er beregnet til omtrent 1 500 kroner årlig pr. pensjonist fram til fylte 

75 år og ca. 600 kroner for pensjonister over 75 år (reduksjonen kommer hovedsakelig av at 

innboforsikringen dekkes av et LO-fond for medlemmer over 75 år). Forbundet betaler stønadskassa 

og kontingent til Pensjonistforbundet (over 60 år) for alle pensjonister så lenge de er medlem. 

Student- og elevkontingent 
Elever og lærlinger har gratis medlemskap. De kan velge om de ønsker å betale innboforsikringen 

som en del av medlemskapet og da betaler de 250 kroner i halvåret i kontingent. Lærlingene i 

Fagforbundet Post og finans er på en annen ordning i overgangsperioden fram til 2025 ettersom 

disse er på trekk i lønn. 

Studenter betaler kontingent på 250 kroner i halvåret, dette inkluderer innboforsikringen. 

Fagforbundet betaler 350 kroner for elevenes og studentenes innboforsikring.  
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Medlemsfordeler – på trekk 2021 

Innboforsikringen 

Fagforbundet og LO har sine forsikringer gjennom Fremtind (forsikringsselskap). Innboforsikringen 

koster 876 kroner i året (73 kroner pr. mnd.) for hvert medlem fram til fylte 75 år.  

Innboforsikringen (Kollektiv hjem) er en felles forsikring for alle LO-medlemmer, den ble innført i 

1967. Ordningen skapte strid i LO og det ble en rettsprosess knyttet til om forsikringen kunne være 

obligatorisk. Retten kom fram til at de som var medlemmer før ordningen ble innført fikk rett til 

reservasjon, mens nye medlemmer har forsikringen som en obligatorisk del av medlemskapet. Ved 

dannelsen av Fagforbundet medførte det at medlemmer knyttet til Norsk Helse- og sosialforbund 

(tidligere YS – forbund) fikk reservasjonsrett. I Norsk kommuneforbund ble løsningen å “gi” 

medlemmene forsikringen når de ble pensjonister. Etter fylte 75 år dekkes premien av et LO-fond. 

LO-forbundene har ulike måter å finansiere dette på. I finansieringsordningen er det lagt inn et fond 

som er en buffer. Dette fondet finansierer blant annet forsikringen for alle medlemmer i LO over 75 

år. Dette betyr at fondet er priset inn i innboforsikringsprisen på 876 kroner.   

Fagforbundet har valgt en modell der alle de yrkesaktive betaler det forsikringen koster. Pensjonister 

og uføre, fram til 75 år, betaler ikke for forsikringen. En slik løsning ble valgt på et tidspunkt der 

Fagforbundet hadde relativt få pensjonister. Fra 2004 og fram til 2020 har det vært en betydelig 

vekst i antallet pensjonister (selv om uførandelen ikke har vokst vesentlig). Det har gitt en betydelig 

underfinansiering av ordningen. I 2019 var det 73 492 pensjonister som fikk dekket 

innboforsikringen, det ga en underdekning på 61,7 millioner kroner.  

Elever og lærlinger kan velge om de vil ha innboforsikringen. Dersom de velger å tegne forsikringen 

betaler de 250 kroner i halvåret.  

Studenter betaler 250 kroner i halvåret for medlemskap, det inkluderer innboforsikringen. 

Fagforbundet betaler 350 kroner for forsikringen knyttet til elever, lærlinger og studenter.  

Stønadskassa 

Yrkesaktive medlemmer betaler 312 kroner i 2021 (26 kroner pr. måned) til stønadskassa.  

Stønadskassa ble historisk kalt “Gravferdskassa”. Den gir etterlatte en engangsutbetaling ved 

medlemmets bortgang. Beløpet er knyttet til Grunnbeløpet i folketrygden og er på 1/5 G. 

Finansieringen er lagt opp slik at de yrkesaktive medlemmene (også de på AAP og arbeidsledige) 

bidrar til å dekke inn kostnadene for pensjonistene, både over og under 75 år. Dette gjøres ved at 

hele kostnaden fordeles på de yrkesaktive.  Fagforbundet betaler 190 kroner for hvert medlem til 

forsikringsleverandøren Fremtind, forbundet belaster de yrkesaktive med 312 kroner i året. 

Innfordringstyper 
Fagforbundet har de fleste av sine om lag 240 000 yrkesaktive medlemmer på trekk. Omtrent 6 000 

medlemmer er direktebetalende (på giro).  

Kontingenttrekk 
Trekket er delt i fire deler:  

- Kontingenten som er prosenttrekk på 1,45% av brutto lønn. Det er i dag variasjonen på 

mellom 1,28% (Fagforbundet Post og finans, vedtatt av forbundsstyret i desember 2019. 



   
 

  10 
 

Kontingenten for Post og finans trappes opp til 1,45% innen 1.1.2025), til 1,95% 

(Fagforbundet Oslo og omegnen vaktmesterforening). Det som blir krevd inn over 1,45% av 

brutto lønn er lokalkontingent og formidles til fagforeningene.  

Tre faste beløp kommer i tillegg: 

- Innboforsikringen som trekkes med 73 kroner pr. måned 

- Stønadskassa som trekkes med 26 kroner pr. måned 

- OUO-kontingenten som trekkes med 25 kroner pr. måned. 

Arbeidsgiverne har ulike måte å sette opp trekkene på. Noen velger å trekke alt i et beløp, andre har 

to trekklinjer, mens de fleste har fire trekklinjer. Fagforbundet har anbefalt (krevd) minimum to 

trekklinjer.  

Årsaken til at Fagforbundet ikke ønsker kun én trekklinje, er muligheten for å kontrollere at de faste 

beløpene er justert etter eventuelle endringer i Landsstyrets budsjettbehandling. Endringene sendes 

arbeidsgiver i desember med virkning fra 1. januar det påfølgende året.  

 

Kontingenten betales i hovedsak gjennom trekk i lønn. Det gjøres også med de obligatoriske 

forsikringene og OUO-kontingenten. Dette forvirrer en del medlemmer. En annen trekkmodell kan 

være å legge inn de to obligatoriske forsikringene, innboforsikringen og stønadskassa, samt OUO-

kontingenten i selve trekket. I en slik modell ville prisen medlemmene betaler for forsikringene følge 

lønnsutviklinga.  

Kontingent direktebetalende 
Det er omkring 6000 yrkesaktive medlemmer og rundt 200 selvstendige næringsdrivende og 

frilansere som er direktebetalende. 

Årsaken til at Fagforbundet tillater enkelte medlemmer å betale sitt medlemskap med giro, er 

knyttet til ulike utfordringer:  

 Det er en liten andel arbeidsgivere Fagforbundet ikke har trekkavtale med  

 Det er noen medlemmer enkelte arbeidsgivere ikke ønsker å sette på trekk  

 Det er arbeidstakere som jobber lite av ulike årsaker (lav stillingsbrøk, tilkallingsvakter osv.)  

 Det er enkelte arbeidstakere som har aktverdige grunner til ikke å være på trekk  

 Noen arbeidstakere ønsker ikke at arbeidsgiver skal kjenne til medlemskapet osv. 

Denne medlemskategorien har også prosenttrekk. Det gjør inndrivingen av kontingent ekstra 

komplisert. Systemet bygger i dag på at det er lagt til grunn fire beløp (ABCD) som medlemmet kan 

velge. Det beløpet som er nærmest den ordinære trekkprosenten på 1,45% skal velges. Systemet er 

basert på tillitt.  
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A kontingent er 298 kroner for en månedslønn som er mindre enn 15 000 kroner i måneden. 

Det tilsvarer en minstesats på 1,99% av lønna, alle som tjener mindre enn 15 000 kroner vil betale en 

relativt høyere prosentandel av lønna.  

B kontingent er 375 kroner for en månedslønn mellom 15 001 – 24 600 kroner i måneden. 

Det tilsvarer en prosent mellom 1,99% og 1,21% avhengig av størrelsen på månedslønna. 

C kontingent er 490 kroner for månedslønn mellom 24 601 – 40 666 kroner i måneden. 

Det tilsvarer en prosent mellom 1,52% og 0,92% avhengig av størrelsen på månedslønna. 

D kontingent er 612 kroner for månedslønn fra 40 667 kroner og oppover i måneden.  

De som tjener mer enn 40 667 kroner vil nå maksimumskontingenten på 612 kroner som betyr at de 

maksimalt betaler 1,50% av månedslønna. 

Det kan vurderes å tilføye et nivå til slik at kontingenten kan tilpasses bedre de med lavere lønn enn 

15 000 kroner i måneden.  

Kontingenten for selvstendige næringsdrivende og frilansere inngår som direktebetalende og følger 

samme modell.  

Fagforbundet og konkurrentene 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere innen kommunalforvaltning, innen helsesektoren offentlig 

og privat, kirken, barnevern, post, transport, logistikk, offentlig og noe privat, frisører, frivillige 

organisasjoner og en rekke ulike aktører i privat sektor med oppdrag inn mot offentlig sektori.  

Innen LO har Fagforbundet flere forbund som vi konkurrerer med om enkelte yrkesgrupper. FO 

(Fellesorganisasjonen) er det forbundet i LO som Fagforbundet er i direkte konkurranse med. Begge 

forbund har sin hovedtyngde innen kommunalforvaltning. Det er for øvrig mindre områder med 

overlappende interesser inn mot mange andre LO forbund. 

Utenfor LO er det flere forbund det konkurreres med om medlemmene. Delta, som også har sin 

hovedtyngde av medlemmer i kommunal sektor, er den største direkte konkurrenten til 

Fagforbundet. Utdanningsforbundet og NSF er de to største konkurrentene blant yrkesforbundene. 

Begge har sin hovedtyngde i offentlig sektor med vekt på den kommunale sektoren. NITO og Tekna 

har medlemmer som kunne vært organisert i Fagforbundet. En rekke andre forbund har også 

overlappende områder. 

Utdanningsforbundet har en tilnærmet lik organisasjonsstruktur som Fagforbundet, med tre 

beslutningsnivå og de har klubber på arbeidsplassene. I utgangspunktet har de en fagforening i hver 

kommune og de har fylkeskretser (ikke endret navn til region). De øvrige konkurrentene har en 

betydelig løsere organisering av organisasjonsapparatet lokalt. Den ulike organiseringen vil i noen 

grad også påvirke kontingentens størrelse og hvordan kontingentmidlene fordeles. 

En økende andel av befolkningen har utdanning på universitet- og høyskolenivå. I 2013 var denne 

andelen for personer over 16 år i Norge på 29,7%, dette har i 2019 økt til 34,6%ii. I antall utgjør dette 

en økning på 330 187 personer og i 2019 hadde over 1,5 millioner personer over 16 år utdanning på 

universitets- og høyskolenivå. Ikke alle med denne utdanningen arbeider i virksomheter som faller 

inn under Fagforbundets organisasjonsområder. Det er likevel sannsynlig at en større andel av 

arbeidstakerne i de virksomhetene Fagforbundet tradisjonelt organiserer vil ha universitet- og 

høyskoleutdanning. Det betyr større konkurranse om medlemmene mot forbund som tradisjonelt 

kun organiserer arbeidstakere med slik utdanning. 
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Flere forbund har lavere kontingent enn Fagforbundet. Mange av akademikerforbundene opererer 

med en fast årlig kontingent. Denne ligger på mellom 4 – 5 tusen kroner. Konkurrentanalysen viser at 

dette er noe lavere enn Fagforbundets kontingentnivå. 

Utdanningsforbundet har satt ned sin kontingent fra 1,45 % til 1,25%. Denne endringer peker på at 

Utdanningsforbundet vurderte 1,45% som litt for høyt. De har samtidig et høyere innslagspunkt for 

maksimumskontingenten. Lønnsnivået for den type arbeidstakere Utdanningsforbundet organiserer 

ligger et stykke over Fagforbundets snitt. De vil derfor få flere som betaler opp mot 

maksimumskontingent. En eventuell nedsettelse av kontingenten i Fagforbundet kombinert med et 

løft på maksimumskontingenten kan kompensere for noen av de tapte inntektene. 

 

Tallene i tabellen er hentet ut fra Brønnøysundregisteret, basert på innsendte regnskap for 2019. 

Kontingentsatsene og opplysninger er tatt ut fra hjemmesidene til de enkelte forbund. 

Drøfting 

Kontingentens rolle 
Kontingentens rolle er først og fremst å finansiere de mål Landsmøtet har vedtatt for forbundet. 

Formålsparagrafen (§2): 

Fagforbundet skal være en ledende arbeidstakerorganisasjon som skal fremme   

 medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle interesser ved 

 å organisere alle arbeidstakere innen sitt organisasjonsområde. 

Det er de kontingentbetalende medlemmene som sikrer at Fagforbundet kan oppnå sitt formål og 

det er dette målet som må veie tyngst. Kontingenten er sammensatt slik at den også skal ha en 

byrdefordeling ut fra evnen til å betale og er en innbetaling til en felles pott, konfliktfondet, som 

sikrer at forbundet kan stå i en konflikt. Både store streiker og omfattende saker for 

enkeltmedlemmer kan bli avgjort av forbundets økonomiske muskler. 

Alle kontingentelementer i Fagforbundet bør være økonomisk selvbærende. De fleste medlemmer 

oppfatter kontingenten som den sluttsummen de betaler hver måned, uavhengig av hvilke elementer 

som er lagt til som OUO-kontingent, stønadskassa og innboforsikringen. Det er derfor naturlig å 

drøfte om kontingentelementene som er obligatoriske, på sikt bør dekkes av den prosentsatsen 

medlemmet betaler i kontingent. På den måten vil ikke medlemmene oppleve å få opplyst én pris på 

medlemskapet, men se en annen sum på lønnslipp eller faktura. 
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Kontingenten er en faktor som påvirker forbundets konkurranseevne opp mot andre forbund, dette 

drøftes videre under overskriften “Konkurrenter”. 

Kontingentinntektene utgjør en avgjørende del av forbundets driftsevne og har direkte betydning for 

hvilke aktiviteter og prioriteringer som gjøres i forbundet. Eventuelle kontingentkutt vil stille større 

krav til organisasjonen i alle ledd når det gjelder å prioritere midlene. Det kan bety at en fagforening 

potensielt må prioritere mellom ekstra frikjøp ved behov for innsats opp mot for eksempel gaver til 

medlemmene. 

Endringer som påvirker kontingenten 
Fagforbundet har de siste 10 – 15 årene vært gjennom endring, men står foran enda større 

utfordringer i den kommende 10 års perioden.  Det er indre utfordringer knyttet til endringer i 

medlemsmassen alderssammensetting, måten forbundet drives på og medlemmenes forventninger 

og krav. 

Ytre utfordringer kan knyttes til hvordan arbeidet utføres, utdanningsnivå og konkurrenter. 

Fagforeningsfradraget er et eksempel på en ytre faktor som kan påvirke arbeidstakernes vilje til å 

organisere seg og opplevelsen av kostnaden ved et fagforeningsmedlemskap. 

Det er en utfordring med stadig privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. 

Samtidig som det er flere eksempler på at kommuner tar tilbake tjenester som renhold og 

renovasjon i egen regi, har det blitt et større press for å skille ut tjenester som IKT, økonomi og 

administrasjon. Også innenfor helseforetakene har det vært et økende omfang av oppsplitting og 

konkurranseutsetting. Stadige strukturelle endringer kan medføre at det blir vanskeligere for 

fagforeningene å drive gode klubber som ivaretar medlemmene på best mulig måte. Fagforbundets 

struktur må være bygget for å kunne håndtere også en økende andel private virksomheter. 

I møte med en fremtid som har endring som overskrift blir det vanskelig for Fagforbundet å fortsette 

uten å ta vesentlige grep i egen organisasjon. Kontingentstrukturen ble formet på 1920 tallet, 

prisingen av medlemskapet har rom for en relativt ekspansiv organisasjon og medlemsgrunnlaget 

legger vekt på tanken om fagbevegelsen som en naturlig del av arbeidslivet. 

Teknologi, kunnskap og verdier er i endring. Fagforbundet må møte dette med både endring og 

fasthet. Verdiene skal stå fast, men innpakningen må endres. Medlemmenes kunnskap, uansett 

utdanningslengder, er helt annerledes enn tidligere og ikke minst endres det raskt. Tilfanget av 

kunnskap endrer de behovene medlemmene har og det samme gjelder forventningene til hvordan 

organisasjonen møter det enkelte medlemmet. Prisen som betales forventes å stå i forhold til 

innholdet i medlemskapet og prisen sammenliknes med hva medlemskap i konkurrerende forbund 

koster. 

Måten Fagforbundet organiserer arbeidet på er tett knyttet opp mot kostnadene. Fagforbundets tre 

organisatoriske ledd koster mer i drift enn konkurrentenes ett eller to ledd. Dagens kontingentmodell 

tar i stor grad høyde for forbundets organisasjonsmodell. Om denne formen for 

organisasjonsstruktur er riktig for dagens og fremtidens utfordringer bør vurderes jevnlig. 

Teknologiske fremskritt forventes å kunne bidra til å endre noen av behovene i organisasjonen. 

Samtidig vil innfasingen av teknologi kunne ha høye kostnader. Viljen i organisasjonen til å justere de 

ulike organisatoriske leddenes oppgaver og ansvar knyttet opp mot teknologiutviklingen vil kunne 

påvirke behovet for driftsmidler. En eventuell reduksjon i kontingenten vil langt på vei forutsette at 

ulike digitale løsninger blir tatt i bruk til erstatning for manuelt arbeid i de ulike 

organisasjonsleddene. 
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Endringene stiller store krav til kontingenten. Den må ha et nivå som forsvarer innholdet i 

medlemskapet, den må kunne finansiere endringer i teknologien, den må fortsatt ha en sosial profil, 

den må tåle endringer i medlemssammensetningen og den skal stå seg mot konkurrentene. 

Fremtidsperspektiv Medlemsutvikling 
Fagforbundets medlemsutvikling har siden 2004 vært i jevn, positiv vekst, fra 290 000 medlemmer i 

2005 til over 396 000 medlemmer 1. januar 2021. I gruppen yrkesaktive medlemmer har det også 

vært en jevn økning i samme periode, men veksten er ikke like stor som medlemsutviklingen for 

øvrig. Det betyr at andelen yrkesaktive medlemmer av den totale medlemsmassen har falt siden 

2004. I januar 2021 var andelen yrkesaktive på 59,95%. Andelen yrkesaktive av den totale 

medlemsmassen har falt i underkant av 7 prosentpoeng siden 2004. 

 

I hovedsak kan dette forklares med at veksten i antall yrkesaktive medlemmer er mindre enn 

summen av tilvekst i andre grupper som for eksempel studenter og pensjonistmedlemmer. 

Alderssammensetningen i medlemsmassen målt mot 2010 viser at det har vært en økning både blant 

yngre og eldre medlemmer, men relativ likt antall i aldersgruppene mellom 39 og 57 år. Dette tyder 

på at Fagforbundet i den siste 10 års perioden har blitt bedre på å verve yngre medlemmer og at 

voksne medlemmer i større grad velger å beholde medlemskapet også når de blir pensjonister. 

 

 

At forbundet har medlemsvekst i aldersgruppene under 40 år er av svært positiv betydning. Det bør 

likevel bekymre at det ikke har vært tilsvarende vekst blant yrkesaktive medlemmer mellom 40 og 55 
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år. Det finnes liten dokumentasjon som underbygger at kontingenten er en avgjørende faktor for at 

Fagforbundet ikke har vokst i denne aldersgruppen, men vi har erfaringer med medlemmer som 

oppgir at kontingenten er for høy. 

Antall studentmedlemmer har økt fra 2 883 i 2010, til 7 453 i 2021 (+ 258%). Denne medlemsveksten 

må sees i sammenheng med utviklingen i antall studenter i Norge i samme periode. I 2010 var det 

31,2% av alle mellom 19-24 år som var i høyere utdanning, denne andelen har i 2020 økt til 37,8%iii. 

Det er liten grunn til å tro at antallet studenter i Norge vil bli lavere i årene fremover. 

10 år frem i tid 
Det er grunn til å tro at medlemsutviklingen de neste 10 årene vil likne på perioden mellom 2010 og 

2020. Det vil fremdeles være rundt 6 000 yrkesaktive medlemmer som blir pensjonister hvert år, og 

det er sannsynlig at veksten blant studenter kan fortsette. Dersom medlemsutviklingen blant 

yrkesaktive medlemmer også blir på samme nivå som i perioden 2010-2020 vil det utgjøre et videre 

fall i andel yrkesaktive medlemmer på omtrent 1% årlig. Hvis det skjer, vil andel yrkesaktive 

medlemmer i Fagforbundet være under 50% ved årsskiftet 2030. 

Dersom medlemsutviklingen de siste årene legges til grunn for en framskrivning de neste 10 årene, 

vil forbundet øke markant både blant yngre og eldre medlemmer. Modellen tar utgangspunkt i 

utviklingen periodevis de siste landsmøteperiodene, som tyder på at rekrutteringen av unge 

medlemmer fortsetter å stige, men at antallet i aldersgruppen fra 40 til 60 år ikke vokser 

nevneverdig. Dersom framskrivningen er treffsikker, vil andelen i aldersgruppen over 61 år stige og 

andelen i aldersgruppen 31-60 vil synke. 

 

 

20 år frem i tid 
Dersom medlemsmassen i Fagforbundet ikke endrer seg vesentlig fra dagens sammensetting vil 

dagens “topp” av yrkesaktive medlemmer mellom 50 og 64 år være godt voksne pensjonister om 20 
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år. Alderssammensetningen i 2021 tyder på at tilførselen av yngre yrkesaktive medlemmer vil utjevne 

noe av aldersbalansen, men ikke nok til å veie opp antallet fremtidige pensjonistmedlemmer i 

forbundet. Fagforbundet har i dag 119 313 yrkesaktive medlemmer i alderen 47-67 år som i 2041 

antakelig vil være pensjonistmedlemmer, det tilsvarer 50,31% av dagens yrkesaktive medlemsmasse. 

Det betyr at uten til dels omfattende endringer må en synkende andel yrkesaktive medlemmer bære 

en stadig større andel av de totale kostnadene i forbundet. Det vil på kort sikt kunne påvirke 

arbeidstakernes vilje til faglig organisering og dermed forbundets evne til å opprettholde høy 

organisasjonsgrad.  

Antakelig er det kun høy organisasjonsgrad blant yrkesaktive medlemmer som kan sikre at forbundet 

også i 2040 er en arbeidstakerorganisasjon med tariffmakt, yrkesfaglig makt og politisk makt, med 

evne til også ivareta og forbedre pensjonistenes vilkår. 

Det bør vurderes om aldersgrensen i Fagforbundet for pensjonister som er fritatt fra kontingent, skal 

økes fra 75 år. I 2016 var forventet levealder 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn (FHI)iv. Ifølge SSB 

sine prognoser for 2041 vil levealderen kunne fortsette å øke til 90,8 år for kvinner og 88,7 år for 

mennv. Med stadig økende antall pensjonistmedlemmer og økt forventet levealder er det grunn til å 

anta at antallet medlemmer i Fagforbundet over 75 år også vil stige.  

I SSB sin framskrivning av arbeidsstyrken, basert på utdanning, frem mot 2040vi antas det at en stadig 

aldrende befolkning vil medføre en klar økning i behovet for helsepersonell i Norge. Det forventes en 

fortsatt klar vridning i favør av arbeidskraft med høyere utdanning og videre fagutdanning i de fleste 

næringer. Det vil antakelig medføre en tettere konkurranse mellom forbundene om medlemmer med 

høyere utdanning. 

Fremtidsperspektiv økonomisk situasjon 
Ved etableringen av Fagforbundet ble det lagt opp til å ha noe høyere driftskostnader enn inntekter. 

Dette var tett knyttet til etableringskostnader som senere har falt bort. I årene 2004, 2005 og 2006 

ble kostnadene til aktiviteter i forbundet sentralt redusert. Medlemsverving og høy 

kostnadsbevissthet i alle ledd medførte at Fagforbundets regnskaper viste overskudd i årene 2006-

2009. 

Det ble satset intensivt på verving, blant annet i private barnehager, som skulle gi rom for å øke 

konfliktfondet fremover. Denne forutsetningen holdt ikke, ettersom medlemsveksten ikke ble høy 

nok. Streiker i 2012 medførte at forbundet igjen måtte tære på konfliktfondet. Det ble innført 

ekstrakontingent fra august 2012 og ut året 2013 for å bygge opp konfliktfondet igjen. Innkrevingen 

av ekstrakontingenten ble ikke iverksatt som forutsatt alle steder, slik at effekten av 

ekstrakontingenten ikke ble som forventet. 

I tråd med forbundets medlemsvekst har også den totale omsetningen økt de siste 10 årene. De 

totale forsikrings- og kontingentkostnadene har siden 2009 økt med 48% fra 353 millioner til 523 

millioner i 2019, lønnskostnader har i samme periode økt med 41% fra 249 millioner til 350 millioner. 

De samlede driftskostnadene i forbundet har fra 2009 økt med 46% fra 980 millioner i 2009 til 1 426 

millioner i 2019.  
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Egenkapitalen i forbundets 3 organisatoriske ledd har også økt de siste årene. 

 

 

Egenkapitalen i forbundet sentralt har økt med 

38% fra 759 millioner i 2014 til 1 047 millioner 

i 2019. 

I forbundsregionene har egenkapitalen i 

samme periode økt med 65 % fra 34 millioner i 

2014 til 56 millioner i 2019. 

I fagforeningene har egenkapitalen i perioden 

økt med 37% fra 280 millioner til 384 millioner. 

Egenkapitalen i fagforeningene er basert på 

det som er oppgitt i forbundsregionenes 

årsberetninger. I flere årsberetninger mangler 

det rapportering fra en del fagforeninger av 

forskjellige grunner. Det betyr at denne 

oversikten ikke er 100% komplett, men veldig 

nære det faktiske tallet.  

Selv om egenkapitalen har økt i fagforeningene 

sett under ett, er det viktig å påpeke at det er 

store forskjeller mellom fagforeningene. Med 

400 fagforeninger tilsvarer totalsummen en 

gjennomsnittlig egenkapital på 960 000 kroner, 

men det er gjennomsnittlig og ikke 

representativt for den enkelte fagforening. 

 

Potensielle utfordringer 
Gjennom god verving og vekst i antall yrkesaktive har forbundet de siste årene hatt en realøkning i 

inntektene sammenliknet med kostnadene. Denne inntektsøkningen har blitt benyttet til økt 

aktivitet. Det har ikke vært budsjettert med medlemsvekst, samt at finansinntektene i liten grad har 

vært budsjettert inn i driften. Over tid bør inntektene være høyere enn kostnadene slik at: 

- Verdien på egenkapitalen opprettholdes målt i forholdet til lønnsveksten 

- Forbundet ikke er avhengig av å skrive ut ekstrakontingent etter en stor streik som i 2012 

- Forbundet kan møte andre uforutsette kostnader 

Forbundet har en del kostnadskrevende aktiviteter i oddetallsår som faller bort i partallsår. Dette 

gjelder: 

- Vedtektsfestede konferanser 

- Valgkamp 

- Tariffkonferanser 

Budsjettene har vært lagt opp slik at forbundet har hatt underskudd i oddetallsår som har vært 

dekket inn i partallsår. Dette ivaretas ved at forbundet har en langtidsprognose for fire år som 

“rulleres”. 
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10 år frem i tid 
Det er grunn til å tro at forbundets økonomiske utvikling frem mot 2030 vil likne den utviklingen 

forbundet har hatt de siste 10 årene. Dette forutsetter i økende grad fremdeles medlemsvekst og at 

reduksjonen i andelen yrkesaktive flater ut. I gjennomsnitt har økningen i antall yrkesaktive 

medlemmer de siste årene vært på 2 436 årlig, noe som må anses som relativt marginalt.  

20 år frem i tid 
Dersom den synkende andelen yrkesaktive ikke flater ut mot 2040 vil det kunne ha stor innvirkning 

på forbundets økonomi. Det anslås at endring i andelen kontingentbetalende yrkesaktive 

medlemmer har større påvirkning for forbundets totale økonomi enn en eventuell justering av 

kontingentsatsen innenfor 0,2%. 

En mulig økonomisk framskrivning kan legge til grunn gjennomsnittsveksten i medlemstallet siste 15 

år. Dette representerer en økning på 1,5% i medlemstallet totalt og 1 % vekst i antall yrkesaktive. 

Som nevnt under “Fremtidsperspektiv Medlemsutvikling” medfører dette at andelen yrkesaktive av 

den totale medlemsmassen fortsetter å synke. 

Med kontingentsats på 1,45% kan forbundet forvente en årlig inntektsøkning på overkant av 10 

millioner årlig de neste årene og opp mot 12,4 millioner årlig i 2040. Med en eventuelt nedjustert 

kontingent til 1,25% kan forbundet forvente at den årlige inntektsøkningen er på omtrent 9 millioner 

og opp mot 10,5 millioner i 2040. 

I denne modellen vokser de årlige kostnadene raskere enn kontingentinntekten uansett 

kontingentsats. Forklaringen er at andelen kontingentbetalene yrkesaktive medlemmer synker, 

samtidig som andelen medlemmer som er helt eller delvis fritatt for kontingent øker. 

 

Forsikringskostnader og kontingenter som LO-kontingenten får vi ikke gjort noe med, de påvirkes 

direkte av medlemstallet og lønnsmassen. 

Konkurrenter 
Kontingentsats er en viktig konkurransefaktor. I en vurdering av Fagforbundets konkurranseevne er 

det naturlig å trekke fram prisen på medlemskapet, men kontingenten utgjør antakeligvis kun en del 

av medlemmenes vurderingsgrunnlag for valg av forbund. Nærhet til tillitsvalgt, responstid på 

spørsmål og kvaliteten på bistanden medlemmet får, kan også ha stor betydning. Det er lite 



   
 

  19 
 

sannsynlig at Fagforbundet kan utkonkurrere alle forbund på alle områder samtidig, men 

Fagforbundet skal være konkurransedyktige på alle områder. 

En enkel konkurrentsammenstilling viser at forbund det er nærliggende å sammenlikne seg med har 

tilnærmet den samme kontingentsatsen som Fagforbundet. Andelen yrkesaktive medlemmer 

varierer noe fra forbund til forbund i spennet 55-70% og det antas at andelen yrkesaktive 

medlemmer er tett knyttet til de ulike forbundenes valg av pensjonistorganisering og vilkår. 

Ved å se på regnskapstall kombinert med en gjennomgang av ulike medlemsfordeler er det naturlig å 

konkludere med at Fagforbundet har en betydelig tyngre økonomisk satsing på sine 

pensjonistmedlemmer enn de øvrige forbundene. Dette utgjør en betydelig utgiftspost for 

Fagforbundet og den vil etter all sannsynlighet øke radikalt i årene som kommer, dersom 

kontingentnivåene ikke endres. 

Alle forbund det er naturlig for Fagforbundet å sammenlikne seg med har en form for 

maksimumskontingent. Fagforbundets maksimumskontingent er på 612 kroner som er omtrent midt 

imellom sammenliknbare forbunds maksimumskontingent, spennet er på 395-771 kroner pr. måned. 

Det vil kunne sette press på enkelte konkurrerende organisasjoner dersom Fagforbundet setter 

kontingentene ned. 

Kontingentenes rolle i konkurrentsammenheng 
Kontingenten kan ha en betydning i konkurranse med andre forbund. Fagforbundet har en relativt 

høy kontingent, men det finnes konkurrenter med den samme kontingenten og noen med høyere 

kontingent. 

Det er ikke mange dokumenterbare argumenter for at en høy kontingent gir lavere konkurransekraft, 

men noen indikasjoner finnes. Ved de aktive utmeldingene er det få som beskriver årsaken til 

utmeldingen, men blant de som skriver noe er det relativt mange som peker på kontingenten som 

årsak. Fagforbundet har få medlemmer som også kan være medlem av akademikerorganisasjoner. 

Det kan knyttes til to forhold, den ene er naturlig tilhold, mens den andre er pris. I dette sjiktet ligger 

Fagforbundet omkring 2 000 kroner høyere pr. år.  

Den største direkte konkurrenten til Fagforbundet er Delta. De har samme kontingentsats som 

Fagforbundet. I antall yrkesaktive medlemmer er Fagforbundet fem ganger så stort, men det tas ikke 

ut stordriftsfordeler. Hvilken effekt det vil gi i konkurransen med Delta om Fagforbundet satte ned 

kontingenten er vanskelig å beregne. En del av årsaken til det ligger i at medlemskapet ikke bare 

måles i pris, men til dels også i holdninger som for eksempel forbundets verdigrunnlag eller 

opplevelsen av kvaliteten på den bistand medlemmet søker. Likevel vil det ikke være urimelig å anta 

at kontingentnivået vil påvirke valg av organisasjon. Denne antakelsen underbygges av en normal 

prismekanisme der lavere pris medfører større salg. 

Maksimumskontingenten skal hindre en kontingent som ikke står i forhold til det man “betaler for”.  I 

seg selv er det en erkjennelse av at kontingentstørrelsen har en betydning for valg av forbund. Denne 

kontingenten skal gjøre Fagforbundet konkurransedyktig i forhold til yrkesforbund, som NSF, Tekna 

og NITO. Dersom forbundet skal oppnå en prislikevekt må maksimumskontingenten stå i forhold til 

konkurrentenes kontingent. NSF, som eksempel, har 543 kroner som maksimumskontingent. Dersom 

en sykepleier står i valget mellom Fagforbundet og NSF vil innholdet i medlemskapet og holdningen 

til det potensielle medlemmet bli veiet opp mot kontingentprisen. Med en vesentlig høyere 

maksimumskontingent vil Fagforbundet neppe være førstevalget.  
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Dersom målet er en økt konkurranse med yrkesforbund, som NSF, er det problematisk å heve 

maksimumskontingenten.  

Utdanningsforbundet organiserer i hovedsak lærere, pedagogisk personell i barnehagene og 

barnehageledere. Fagforbundet har mange medlemmer blant assistenter og fagarbeidere i 

barnehagene og på skolene. Fagforbundet kan organisere de øvrige gruppene også. I konkurransen 

med Utdanningsforbundet taper Fagforbundet i kampen om pedagogisk personell og ledere/styrere i 

barnehagene. Når Utdanningsforbundet nå har satt sin kontingent ned til 1,25% av brutto lønn vil 

dette svekke Fagforbundet ytterligere i konkurransen.  For Fagforbundet ligger det et betydelige 

potensiale i å holde på medlemmer som tar videreutdanning fra assistent/fagarbeider til 

lærer/barnehagelærer. Det vil ikke bare være viktig med hensyn til volum, men også med hensyn til 

kampkraft i en streikesituasjon. Fagforbundet og Utdanningsforbundet har tradisjonelt stått nær 

hverandre i lønnsoppgjørene, men det er usikkert inn i framtiden. Med økt medlemsmasse blant 

ledere og pedagogisk personale vil forbundet ha flere muligheter i en konflikt og man vil også ha en 

større mulighet til å kunne påvirke helheten i et oppgjør. 

Kontingentfordeling 
Fagforbundet er tuftet på to tidligere organisasjoner, Norsk kommuneforbund (NKF) og Norsk Helse- 

og Sosialforbund (NHS). Disse to forbundene hadde tilnærmet diametralt motsatt 

organisasjonsoppbygging. NHS var yngst og dannet som en utbryterorganisasjon fra KFO - nå Delta - 

på 1960-tallet. Organisasjonen var langt på vei bygget fra toppen og ned gjennom utstrakt verving fra 

de som ledet utbruddet fra KFO. NHS hadde som følge av det ikke fagforeninger og en til dels tynt 

besatt fylkesorganisasjon bestående av et fylkesstyre på fem medlemmer. På nasjonalt nivå besto 

organisasjonen av et forbundsstyre og en daglig politisk ledelse på tre. 

NKF ble stiftet i 1920. Organisasjonen ble stiftet av fagforeninger. Flere av disse hadde allerede 

eksistert i mange år.  Andre steder ble det stiftet nye fagforeninger som sluttet seg til NKF. Etter 

hvert som organisasjonen vokste ble det behov for fylkesledd og brede besluttende organ nasjonalt. 

Organisasjonen er bygget nedenfra og opp til en nasjonalorganisasjon. 

Fagforbundet ble stiftet med formål å bringe med seg det beste fra begge organisasjoner. NHS hadde 

stått sterkt i det yrkesfaglige arbeidet og tok dette inn i organisasjonen, mens NKFs kjernestruktur 

med sterke organisatoriske ledd lokalt, regionalt (fylkene) og nasjonalt var deres bidrag. 

Fagforeningene fortsatte som selvstendige juridiske enheter, medlemmene er tilsluttet 

fagforeningene. Fylkene fikk en nærmest tilsvarende status som tidligere, dog med pengemidler 

tilført gjennom den nasjonale organisasjon. Denne organiseringen av Fagforbundet fikk også stor 

innvirkning på kontingenthåndteringen. Vedtektene gir fordelingen mellom nasjonalt nivå og 

fagforeningsnivået. Det kreves inn 1,45% av brutto lønn, 1,15% fordeles til nasjonalt og regionalt 

nivå. 0,30% fordeles til fagforeningene. 

Dersom det skal gjennomføres en endring i kontingentstørrelsen vil det medføre en nedgang i de 

samlede inntektene.  Dette kan gjøres ved at et av leddene tar hele den samlede nedgangen. 

Alternativ kan det gjøres en justering i fordelingsnøkkelen.  

Alle kontingentene inngår som en samlet del av finansieringen, det vil derfor være naturlig å se en 

eventuell kontingentendring i sammenheng med hele det samlede kontingentbildet til Fagforbundet. 

I den forbindelse vil det også være hensiktsmessig å fordele konsekvensene av endringen på de tre 

organisasjonsleddene. I og med at nasjonalt nivå og regionene finansieres gjennom den nasjonale 

kontingenten vil de ble sett som én enhet i denne sammenhengen. 
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Av en kontingent på 1.45% går 1.15% til forbundet og 0.30% til fagforeningene. Fagforeningene 

mottar med andre ord 20% av kontingentinntektene. Dersom man vedtar en reduksjon av den 

samlede kontingenten vil det være naturlig at endringen gjennomføres etter en slik prosentfordeling, 

det vil si en 20/80 fordeling mellom fagforeningene og nasjonalt/regionalt ledd.  

En slik løsning medfører behov for endring av vedtektene slik at denne fordelingen framkommer i 

stedet for dagens %-satser knyttet til trekkprosenten.  

Målet med endringen er å stå seg bedre i konkurransen om medlemmene. En eventuell 

kontingentnedsettelse skal møte de utfordringene Fagforbundet står ovenfor og skal være en del av 

løsningene på hvordan forbundet kan komme styrket ut av dette. Målet er å kunne bruke teknologi 

til å løse en del oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. Ikke minst vil dette gjelde 

medlemshåndtering som til nå i stor grad er blitt gjort manuelt i fagforeningene. I tillegg er 

selvbetjening et viktig element. Medlemsmassen blir over tid fortrolig med og forventer at man skal 

kunne gjøre endringer i medlemskapet på egen hånd. Det vil frigjøre ressurser og redusere kostander 

som delvis kan omdisponeres og delvis dekke opp for noe redusert inntekt. 

Konfliktfond 
Fagforbundet er en kamporganisasjon. Den skal ivareta medlemmenes rettigheter og lønnsutvikling. 

Skal en organisasjon bygget opp med dette som formål kunne ha troverdighet må den også ha 

nødvendige kampmidler. I løpet av de siste hundre årene har det vist seg at streikevåpenet er det 

mest effektive. Om framtida vil gi fagbevegelsen nye typer kampmidler er ikke de veldig åpenbare i 

dag. Fagforbundet må planlegge med å ha midlere til streik og det gjøres gjennom et fond eller en 

annen måte å ha midler lett tilgjengelig. Disse skal brukes til å dekke opp for lønnstapet til de 

medlemmene som blir tatt ut i streik.  

Kontingenten fungere i denne sammenheng som en “sparekasse” for å ha mulighet til å gjennomføre 

en troverdig og slagkraftig lønnskamp. Kontingenten må derfor ha innebygget mulighet til hele tiden 

å kunne bygge opp kapital.  

Konfliktfondet inngår som en del av Fagforbundets egenkapital. Fondet skal i henhold til 

retningslinjene brukes til å støtte medlemmer under godkjent arbeidsstans. Dagens konfliktfond er 

regulert av vedtektenes §23 som beskriver i retningslinjene at Fagforbundet skal ha et konfliktfond 

som svarer til minst kr 1500,- pr. yrkesaktivt medlem.  Dette beløpet har imidlertid vært det samme 

siden etableringen av Fagforbundet. Hvis verdien hadde fulgt lønnsutviklingen, skulle det i dag ha 

vært på ca 2 500 kroner pr. yrkesaktivt medlem. I forbindelse med disponering av årsresultatet for 

2018 og 2019 er konfliktfondet tilført midler slik at dekningen nå er rundt kr 2 400 pr. yrkesaktivt 

medlem. For fremtiden vil det være viktig å opprettholde realverdien til konfliktfondet. 

Fagforbundet har tidligere gjennomført ekstra innbetalinger ved en tilleggskontingent. Dette førte til 

betydelig problemer. Ikke alle arbeidsgivere ville bidra til dette, mange stoppet ikke ekstratrekket når 

Fagforbundet ba om at det skulle stanse og medlemmene hadde vanskeligheter med å forstå denne 

ekstra innbetalingen. 

Fagforbundet bør derfor ha som mål å kunne bygge og holde streikfondet gjennom ordinær 

kontingent. 
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Arbeidsgruppas vurderinger og anbefalinger 

Innretning på kontingenten 
Arbeidsgruppas vurdering er at prosentsatsen på ordinær kontingent bør reduseres. Fagforbundet 

med sine om lag 240 000 kontingentbetalende medlemmer bør kunne være blant de 

arbeidstakerorganisasjonene med lavest kontingent. 

Reduksjonen i kontingenten bør, så langt mulig, treffe medlemmer med lav lønn best.  

Kontingenten bør fortsatt ha som et klart likestillingsmål at alle inntektsgrupper er velkomne i 

Fagforbundet. En maksimumskontingent bør derfor eksistere. Størrelsen bør gjenspeile 

konkurrenters kontingent. 

OUO-kontingent 
OUO-kontingenten som blant annet brukes til stipendordningen, har en fordel ved å være øremerket. 

I 2019 utgjorde OUO-kontingenten 64,2 millioner. Arbeidsgruppas vurdering er at OUO-kontingenten 

fremdeles bør være et frittstående kontingentelement og ikke bakes inn i den generelle 

kontingenten. 

Fastkontingent 
Arbeidsgruppa har ikke funnet det hensiktsmessig å vurdere en kontingent basert på et fast årlig 

beløp, selv om enkelte konkurrerende yrkesforbund har denne løsningen, og at det regnskaps- og 

innkrevningsmessig er en enklere modell. Fagforbundets medlemsmasse er sammensatt på en annen 

måte enn i yrkesforbundene. De fleste av dem har medlemmer som har hele stillinger og de er også i 

lønnsgrupper som er i det øvre sjiktet av Fagforbundets. En fast kontingent vil i praksis bety at 

medlemmer med lav inntekt og/eller i deltidsstillinger vil betale en større andel av lønna i kontingent 

enn høytlønte. 

Prosentkontingent 
Prosentkontingent har som utgangspunkt en sosial profil som arbeidsgruppa anbefaler å verne om.  

Fagforbundet har en betydelig andel medlemmer som jobber i yrker med utbredt bruk av 

deltidsstillinger og høy fysisk belastning. I et likestillingsperspektiv trekkes en prosentkontingent frem 

som et bedre alternativ enn for eksempel fast kontingent. 

Kombinasjon av fast- og prosentkontingent 
Forbundet kan gjøre beregninger av å innføre en minimumskontingent som fungerer godt som den 

minste kontingentsatsen medlemmet kan betale. Arbeidsgruppa anbefaler ikke en slik løsning. 

Minimumskontingent 
Dersom Fagforbundet ønsker å innføre minimumskontingent kan den innrettes på ulike måter. Det 

kan være en fast samlet kontingent for medlemskapet inkludert forsikringer eller det kan være en 

fast kontingent med et tillegg for de obligatoriske forsikringene. Arbeidsgruppa vurderer det ikke 

hensiktsmessig å innføre en minimumskontingent. 

Maksimumskontingent 
En heving av maksimumskontingenten for å oppveie deler av en generell kontingentnedgang må 

være relativt betydelig for at vi skal få en merkbar virkning. Først og fremst skyldes det at 

Fagforbundet har relativt få medlemmer som betaler maksimumskontingent på fast basis, litt over 17 

000 medlemmer. Et betydelig høyere antall, i underkant av 28 500 medlemmer betaler 

maksimumskontingent i sporadiske måneder. Det at de ikke betaler maksimumskontingent hver 

måned betyr at de har en brutto lønn opp mot maksimumskontingent, men likevel noe under og at 
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ulike tillegg i enkelte måneder kan gjøre at denne kontingentbegrensningen slår inn. Fagforbundet 

har liten samlet oversikt over lønnsnivået til medlemmene som går over maksimumskontingent. Alle 

estimater på hva en justering av maksimumskontingenten vil medføre blir derfor relativt usikre.  

Maksimumskontingenten er ment til å hindre at potensielle medlemmer med relativt høy lønn velger 

andre forbund enn Fagforbundet på bakgrunn av kontingenten. Uansett holdninger og verdier vil det 

for de fleste være et øvre tak på det man er villig til å betale for et medlemskap. Hvor denne grensen 

går vil variere både med innholdet i medlemskapet, medlemsfordeler, konkurrentenes kontingent og 

medlemmets personlige holdninger.  

Fagforbundet er i ferd med å få på plass gode medlemsfordeler som skiller seg klart fra 

konkurrentene. Med medlemsfordeler som man kan regne om i direkte sparte utgifter vil det kunne 

bidra til å øke handlingsrommet for å løfte maksimumskontingenten. For eksempel har Fagforbundet 

en reiseforsikring som ligger mellom 200 – 500 kroner lavere enn konkurrentene. Høsten 2021 

lanseres advokatforsikring, der prisen blir omkring 800 kroner lavere enn markedspris pr. år. 

Spørsmålet er likevel om det vil oppveie en lavere kontingent hos konkurrenter som NSF. 

Dersom man setter dette opp mot NSF, vil Fagforbundet antakelig ikke være særskilt attraktiv for 

sykepleiere som yrkesgruppe. NSF har i dag 543 kroner i maksimumskontingent, som allerede er 69 

kroner i måneden mindre enn i Fagforbundet, det tilsvarer 828 kroner pr. år. En økning til 723 kroner 

vil gi 180 kroner i differanse eller 2160 kroner i året. 

En slik økning i maksimumskontingenten vil i tillegg fjerne forbundet betydelig fra NITO og Tekna sine 

kontingentnivåer og redusere vår konkurranseevne ytterligere. Det vil bli en differanse på i overkant 

av 3 500 kroner pr. år.  

Arbeidsgruppas anbefaling 
Det er et mål for arbeidsgruppa å anbefale en modell for kontingenten som kan stå i 20 år. 

Organisasjonen er best tjent med å bruke energien og kapitalen på organisasjonsbygging og utvikling, 

samt medlemsfordeler som styrker forbundets evne til å oppnå formålet definert i 

formålsparagrafen. 

Til Landsmøte 2021 (utsatt til 2022) er det kommet inn nær 100 forslag som omhandler kontingenten 

i ulike varianter. Selv om antallet i seg selv ikke er stort er det en klar økning fra tidligere landsmøter. 

Forslagene er både fra fagforeninger og fra forbundsregioner. Enkelte forslag er også likelydende. 

Det er derfor vanskelig å si eksakt hvor stort engasjement det er rundt kontingenten, men at det har 

et vesentlig større fokus ved kommende landsmøte enn tidligere, er tydelig. Rundt 20 forslag 

omhandler direkte å sette ned eller utrede en reduksjon av kontingenten, dette tyder på at 

organisasjonen er moden for å diskutere kontingenten og at arbeidsgruppas syn har oppslutning. 

Fagforbundet må få på plass en samlet pakke, der alle elementer blir sett i sammenheng. Dette vil 

gjøre det mulig å få til en finansiering av forbundet som i overskuelig tid også kan forsvare 

finansieringen av aktiviteter rettet spesielt mot pensjonistmedlemmene.  

Kontingentens sosiale profil gjennom prosentsats anbefaler arbeidsgruppa å verne om. Ved en fast 

kronesats for enkelte kontingentelementer vil det medføre at lavtlønte forholdsmessig betaler en 

større andel enn høytlønte, men dette faller inn under prinsippet om selvbærende 

kontingentelementer, som arbeidsgruppa også anbefaler. 

De yrkesaktives kontingentnivå bør begrenses til å finansiere forbundets hovedaktiviteter. Eventuelle 

underskudd i øvrige kontingentelementer bør elimineres ved reprising av hvert enkelt element slik at 
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inntektene dekker de faktiske kostnadene. Det bør fastsettes noen prinsipper som skal gjelde for å 

sikre justering ved pris-/kontingentvekst. Arbeidsgruppa anbefaler å bruke konsumprisindeksen (KPI) 

der prisveksten er avgjørende for økte kostnader. 

Arbeidsgruppa mener det er uheldig å ha en modell for pensjonistkontingent som medfører årlige 

debatter i forbindelse med budsjettbehandlinger. Det anbefales derfor å legge til grunn prinsippet 

om selvbærende prising av kostnadselementene i Fagforbundet. Det betyr at det må utarbeides en 

modell som beregner kostnadene for pensjonistene og at denne utgjør kontingenten for pensjonister 

og uføre til og med fylte 75 år. For aldersgruppen 75-85 år reduseres beløpet tilsvarende den prisen 

forbundet betaler til Fremtind for innboforsikringen. Fremtidige årlige kontingentjusteringer gjøres i 

henhold til KPI. 

Fagforbundets kostnader knyttet til pensjonistmedlemmer finansieres i hovedsak ved kontingent fra 

yrkesaktive. Med en relativt stor forventet økning i antall pensjonistmedlemmer vil dagens modell 

øke byrden på de yrkesaktive betydelig.    

En ikke uvesentlig opptrapping av kontingenten for pensjonister må til for å hindre denne 

utviklingen.  Dagens pensjonistkontingent er på 950 kroner for pensjonister til og med 75 år. Det er 

litt over halvparten av hva en pensjonist koster Fagforbundet. En inndekning opp mot 100% vil være 

nødvendig for å redusere kostnadstrykket på de yrkesaktive medlemmene. Pensjonister over 75 år 

har en kostnad i 2021 på omkring 500 kroner. Dette er den gruppen pensjonister som vil øke mest, 

gitt at prognosene fra SSB slår inn.  

Økningen av antall pensjonister i gruppa over 75 år gjør det nødvendig å redusere den økonomiske 

underdekningen dette representerer. En av dagens medlemsfordeler er stønadskassa. Denne 

aldersgruppen nærmer seg uttak fra stønadskassa og det vil være uheldig om de blir strøket som 

medlemmer på grunn av manglende betaling. En mulig løsning kan være å legge på 500 kroner i 

kontingent for gruppen 75 – 85 år. Dette vil redusere underdekningen betydelig og den gjenstående 

delen vil være lettere å bære for de yrkesaktive.  

Arbeidsgruppa anbefaler å redusere kontingenten fra 1,45% til 1,25%.  

Kontingentkuttet bør gjennomføres med en reduksjon på 0,05% årlig gjennom en 4-års periode. 

Fordelingen mellom forbund og fagforeningene følger en 80/20 modell. 

Kontingent-
sats 

Reduksjon 
totalt 

Andel 
forbundet i % 

Reduksjon 
forbund i kr 

Andel 
fagforening 

Reduksjon 
fagforening i kr 

1,45 %  1,15 %  0,30 %  

1,40 % -44 347 826 1,11 % -35 172 414 0,28 % -9 175 412 

1,35 % -88 695 652 1,07 % -70 344 828 0,27 % -18 350 825 

1,30 % -133 043 478 1,03 % -105 517 241 0,26 % -27 526 237 

1,25 % -177 391 304 1,00 % -140 689 655 0,25 % -36 701 649 
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Prinsippet om at alle kontingentelementer skal være selvbærende medfører en økning i betalingen 

fra pensjonistmedlemmer. Det gir følgende beregnede økonomiske effekt i form av økte inntekter: 

 Økning i 
kroner pr. år 

Antall 
medlemmer 

Økonomisk 
effekt 

Økning i kontingenten for pensjonerte 
medlemmer under 76 år,  
fra kr 950 – 1500 pr. år 

 
Kr. 550 

 
79 000 

 
Kr. 43 450 000 

Innføring av kontingent for medlemmer 
mellom 76 og 85 år 

 
Kr. 500 

 
30 000 

 
Kr. 15 000 000 

 
TOTALT 

   
Kr. 58 450 000 

(beløpene i tabellen et anslag og de er brukt for å synliggjøre inntektspotensialet) 

Etableringen av kontingent for aldersgruppa 76-85 år bør innfases ved å starte med de under 80 år og 

skjerme de over 80 år. Gjennom en 5 års periode vil kontingenten være etablert for alle i 

aldersgruppa 76-85 år.  

Inntektstapet kompenseres gjennom kostnadsreduksjoner i driften av forbundet inkludert 

personalkostnader, reprising av kontingentelementene og ved å legge til grunn prinsippet om at de 

skal være økonomisk selvbærende. 

Det må gjøres tiltak som bidrar til reduksjon av tap. Derfor anbefaler arbeidsgruppa at strykning av 

medlemmer som skylder kontingent endres fra 6 måneder til 3 måneder.  

Arbeidsgruppa anbefaler å bevare maksimumskontingent på samme nivå som dagens sats, men med 

en årlig justering lik KPI-utviklingen. 

Alle endringer gjennomføres trinnvis i løpet av en periode på fire år, med tilnærmet ¼ effekt pr. år. 

OUO-kontingenten og innkreving til stønadskassa bør videreføres som nå. Beløpet som betales til 

stønadskassa skal sees i sammenheng med endringer i kontingentene for pensjonerte medlemmer og 

vurderes endret i løpet av 4-års perioden. 

Arbeidsgruppa anbefaler videre at forbundsstyret innhenter en oversikt over fagforeninger som har 

lokal tilleggskontingent. Vedtak om slik kontingent er ofte begrunnet i behov for særskilte tiltak og 

prioriteringer. Arbeidsgruppa mener det er riktig å sikre at grunnlaget for lokal kontingent fremdeles 

er til stede. Fremtidige vedtak om lokal tilleggskontingent bør ha en tidsavgrensning/sluttdato. 

Vedtektsendringer som følge av arbeidsgruppas forslag 
Endringer i vedtekter som følge av arbeidsgruppas forslag fremkommer ved at nåværende tekst som 

tas ut er gjennomstreket, ny tekst er i fet og kursiv skrift. 

§8.1 Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45% 1,25% av brutto lønn i kontingent til 

forbundet. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05% årlig gjennom en 4 

årsperiode slik at satsen for 2023 er 1,40%, for 2024 er 1,35%, for 2025 er 1,30% og fra og med 

2026 er 1,25%. 

§8.5 Fagforeningen får overført 0,30% 0,25% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 

fagforeningen. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05% årlig gjennom en 4 

årsperiode slik at satsen for 2023 er 0,28%, for 2024 er 0,27%, for 2025 er 0,26% og fra og med 

2026 er 0,25% 
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§8.8 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 3 måneder blir strøket som medlem. 

§9.2 Særkontingent for alders- og uførepensjonister til og med det året de fyller 75 år og for 

pensjonister fra 75 år til og med det året de fyller 85 år fastsettes av landsstyret. Fastsatte beløp 

justeres tilsvarende KPI. 

§9.3 Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. Pensjonister som er 

fylt 75 år er fritatt for kontingent og kollektive forsikringer fra og med det året etter de er fylt 85 år. 

Nærmere om konsekvenser av arbeidsgruppas forslag 
Det er ikke mulig å fastslå hvordan forslagene om gradvis innfasing av en redusert kontingent fra 

1,45% til 1,25% vil påvirke Fagforbundets inntekter over tid. Motivet bak å redusere kontingenten er 

å styrke Fagforbundets evne til å øke rekrutteringen av nye medlemmer og oppnå nedgang i antall 

utmeldelser. Det kan dermed ikke tas for gitt at redusert kontingentsats gir lavere inntekt på sikt enn 

om vi velger å avstå fra å gjøre noen endringer. Arbeidsgruppa mener at lavere medlemskontingent 

er et nødvendig grep for å sikre Fagforbundets posisjon som landets ledende 

arbeidstakerorganisasjon i et 20 års perspektiv. 

Arbeidsgruppa legger i midlertidig til grunn at redusert kontingentsats for yrkesaktive medlemmer 

mest sannsynlig vil gi forbundet et inntektstap de første årene etter iverksetting. 

Som en illustrasjon kan det anslås at dersom vi tar utgangspunkt i medlemstall pr. 31.12.20 vil 

utvalgets forslag gi en redusert samlet inntekt for forbundet på omtrent 177 millioner kroner pr. år. 

Det ligger utenfor arbeidsgruppas mandat å angi hvordan inntektstapet på kort sikt skal dekkes inn 

gjennom reduserte utgifter. Men arbeidsgruppa tillater seg likevel til å peke på noen åpenbare 

forhold: 

 Tilpasning av egen virksomhet til restriksjoner på reise- og møtevirksomhet på grunn av 

koronapandemien har gitt verdifulle erfaringer knyttet til digitalisering av møter, kurs og 

konferanser. Forbundsstyret har i sak 68/21 den 16. mars 2021 satt som mål at omfang av 

fysiske møter og reisevirksomhet i fremtiden bør kunne halveres i forhold til 2019 nivå. 

Dersom landsstyret slutter seg til denne målsettingen i sitt møte i juni 2021 vil dette alene 

kunne gi grunnlag for omtrent 40 millioner kroner i innsparing på nasjonalt/regionalt nivå. 

 Satsning på digitalisering av Fagforbundet må antas å gi reduserte kostnader for forbundet 

på noe sikt. 

 Vår heleide virksomhet Fagakademiet er fra 2021 overført til AOF. Dette vil gi Fagforbundet 

en årlig innsparing på nær 20 millioner kroner i årene fremover. 

 Forbundsstyret har våren 2021 vedtatt nye retningslinjer for Fagforbundets samarbeid med 

og medlemskap i andre organisasjoner, samt bevilgninger til andre. Denne gjennomgangen 

ventes å gi en innsparing på 8-10 millioner i årene fremover. 

 Arbeidsgruppa vil anta at det vil være naturlig å foreta en gjennomgang av vår totale 

portefølje av leieavtaler for å tilpasse virksomheten til reduserte inntekter. 

Det er arbeidsgruppas vurdering at en marginal reduksjon av kontingent vil styrke Fagforbundets 

bærekraft på lang sikt. Samtidig anses det som realistisk å foreta nødvendige reduksjoner i egne 

utgifter på kort sikt uten å svekke evnen til effektiv ivaretakelse av medlemmenes interesser. 

Arbeidsgruppa anbefaler at Forbundsstyret legger opp til en god forankring og demokratisk prosess 
rundt forslag til endringer av Fagforbundets fremtidige kontingenter. 
 
Avslutningsvis vil arbeidsgruppa understreke at det vil være nødvendig å vise tilbakeholdenhet med 
hensyn til å fatte beslutninger om nye kostnadskrevende tiltak i tiden fremover. 
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i https://www.fagforbundet.no/om-fagforbundet/vedtekter/#orgomrader 
ii https://www.ssb.no/utniv/ 
iii https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utuvh 
iv https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/levealder/ 
v https://www.ssb.no/statbank/table/12980/tableViewLayout1/ 
vi https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/436239?_ts=1758cde9da8 
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