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Årsmelding Teko Bransjeforening 
 
 
ORGANISASJONSFORHOLD    
 
Foreningen    
Teko Bransjeforening er en bransjeforening i Norsk Industri. Foreningens 
kontor er lokalisert i Oslo. 
 
Teko Servicekontor (TS) er i beretningsåret videreført som egen 
organisasjon med hovedoppgave å forvalte foreningens finansielle 
ressurser.  
 
Teko Bransjeforening og Teko Servicekontor har felles styre som har 
ansvar for å ivareta viktige saker for bransjen.  
 
Medlemsforhold     
Per 31.12.2018 hadde foreningen 104 medlemmer registrert med 2 400         
årsverk. Dette er en økning fra 102 medlemmer med 2089 ansatte i 2017. 
 
 
ARBEIDSGIVERSAKER          
 
Lønnsoppgjøret 1. april 2018  
Tarifforhandlingene 2018 ble gjennomført som et samordnet oppgjør 
mellom LO og NHO, med forbundsvise tilpasningsforhandlinger innenfor en 
ramme på kr 0,30 per time fra 1. april 2018. Forhandlingene begynte    
12. mars. Den 22. mars ble det brudd og oppgjøret gikk til mekling. Den 
8. april la Riksmekleren fram et forslag som ble anbefalt av begge parter. 
Forslaget ble senere vedtatt ved uravstemning.  
 
Det ble gitt et generelt tillegg på kr 1 per time fra 1. april 2018. 
Arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90 
prosent av gjennomsnittslønnen for industriarbeidere i NHO-bedrifter i 
2017 fikk ytterligere et tillegg på kr 2,50 per time fra 1. april 2018.  
 
Resultatet for Teko ble derfor et lønnstillegg på kr 3,50 per time fra        
1. april 2018 til alle arbeidstakere omfattet av Industrioverenskomsten, 
Tekodelen. Dette generelle tillegget omfattet alle tariffbundne Teko-
bedrifter uansett om den enkelte bedrift har praksis for å gjennomføre 
lokale lønnsforhandlinger eller ikke.  
På sedvanlig vis ble det i etterkant av tariffoppgjøret inngått en protokoll 
mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, som bl.a. stadfester det 
generelle tillegget, garantitillegget og de nye normallønnssatsene. Denne 
protokollen ble sendt ut 3.5.2018 til alle medlemsbedriftene som er 
bundet av Industrioverenskomsten, Teko-delen.   
 



5

 4 

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, ble 
årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området anslått til 2,8 prosent i 
2018. 
 
Det ble avtalt endringer i vilkårene for å få innvilget AFP i privat sektor, 
med forbehold om godkjennelse av Arbeids- og sosialdepartementet. Det 
ble også avtalt et nytt såkalt slitertillegg, i form av en ekstra ytelse til de 
som går av ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. Blant 
betingelsene er også at man har fått innvilget AFP i 
sluttvederlagsordningens virkeområde. Sliterordningen opprettes som en 
ny ordning mellom LO og YS, ved at verdiene i Sluttvederlagsfondet 
overføres Sliterordningen.  
 
I tillegg ble det avtalt en felles utredning om mulig omlegging av dagens 
AFP-ordning i privat sektor. I forbindelse med meklingen sendte 
Riksmekleren brev til statsministeren med spørsmål om regjeringen vil 
bistå LO og NHO med å utrede et grunnlag for forhandlinger om endringer 
i dagens AFP-ordning i privat sektor i et kommende tariffoppgjør. 
Utredningen skal søkes å være ferdig i løpet av desember 2018 slik at en 
ny ordning kan avtales inntatt i mellomoppgjøret 2019. Det framgår av 
svarbrevet fra statsministeren at regjeringen er innstilt på å bidra i 
utredningen. Imidlertid er dette arbeidet ikke ferdig og partene har som 
målsetting å bli ferdige i løpet av høsten 2019.  
 
Norsk Industri og Fellesforbundet ble enige om kriterier for forståelse av 
bedrift og tariffmessig bedriftsetablering i Industrioverenskomsten, og 
endringer i bestemmelser angående ansatte som blir sendt på oppdrag 
utenfor bedriften (reise, kost og losji). Protokollen er vedlagt 
Riksmeklerens møtebok. 
 
Arbeidsgiverservice  
Arbeidsgiveravdelingen i Norsk Industri bistår tekobedriftene med løsning 
av arbeidsrettslige problemstillinger. Dette skjer bl.a. gjennom kontakt 
med de forskjellige organisasjonene på arbeidstakersiden og ved besøk 
hos medlemsbedriftene. Arbeidsgiveravdelingen gir også 
medlemsbedriftene hjelp i saker som berører tilstøtende rettsområder til 
arbeidsretten, som f.eks. ferieloven, folketrygdloven og avtaleloven.   
 
 
UTVIKLING I TEKOBRANSJEN  
 
Produksjonsindeksen for teko-bedriftene steg kraftig gjennom fjoråret, og 
nivå har holdt seg på minst det høye nivået gjennom 2018, og 
produksjonen er ti prosent høyere enn i 2017.   
  
Nasjonalregnskapstallene viser også en positiv utvikling gjennom 
2017/18, og omsetningen i bransjen nærmer seg ti milliarder kroner. 
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Grafene viser utviklingen i verdiskapning, produksjonsverdi, lønnsomhet 
og sysselsetting fra 2000-2018. Det har vært en positiv utvikling for 
bransjen de siste årene. 
 
Kilde: SSB - Nasjonalregnskap  
 
 
Verdiskaping og sysselsetting 
 

 
 
 
 
Produksjonsverdi, verdiskaping, innkjøp, lønnskostnader 
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Lønnsomhet og sysselsetting 
 

 
 
Verdiskapning og driftsresultat per årsverk 
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Markedsutvikling for tekstiler og klær     
Løpende priser NOK  Kilde: SSB og Norsk Industri 

 
    2013   2014       2015  2016  2017 2018 

Produksjon Mill 
NOK 6653 6651 7198 7398 8250 8900 

Eksport* Mill 
NOK 2210 2280 2439 2629 2750 2848 

Import Mill 
NOK 28326 29691 33654 34835   36048   37775 

*Eksporttallene inkluderer reeksport 
  

      

    
KOMPETANSE     
 

Utvikling og styrking av tekofaglig kompetanse hos medlemsbedriftene er 
det viktigste satsningsområdet for Teko Bransjeforening. Det legges opp 
kurs etter ønsker fra medlemsbedriftene, og kostnadene til kursene 
dekkes i stor grad av Teko Servicekontors midler. I tillegg til faglig 
opplæring styrker slike kurs de tekofaglige nettverkene i bransjen og i 
noen tilfeller også med kunder.  
 
Tekobedriftene kan få støtte fra Teko Servicekontor til kompetanse-
hevingstiltak i egen bedrift og til utdanningsstipend for ansatte. Slike 
søknader behandles på styremøtene. Retningslinjene for støtte ligger på 
hjemmesiden. 
 
Teko Kompetanseutvalg 
Utvalget skal blant annet arbeide for å finne de beste kompetansemiljøene 
innen tekstile fag og finne aktuelle samarbeidspartnere for opplæring og 
kursing av ansatte i medlemsbedriftene. Det er etablert et godt samarbeid 
med Høgskolen i Borås og med VIA University College i Herning, 
Danmark. Det har vært arrangert en rekke kurs i samarbeid med disse 
miljøene de siste årene. 
 
Det har tidligere blitt gitt støtte til kursavgift ved Textil & Läderlaboratoriet 
i Stockholm. Vi har fått opplyst at dette laboratoriet nå er nedlagt. 
 
Medlemmene i kompetanseutvalget:  
Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk 
Arnstein Digernes, Rauma Ullvarefabrikk 
Lars Kaggerud, Mørenot 
Kari Rømcke, Norsk Industri 
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Kurs i Teko-regi i 2018  
Det ble arrangert kurs i Merking av tekstiler og klær som var gratis for 
medlemmer, med 44 påmeldte hvorav 23 medlemmer.  Kurset ble 
arrangert i Næringslivets Hus. 
 
Opplæringskontoret for Tekoindustrien i Hordaland  
Fortsatt har kontoret 6 medlemsbedrifter; Daletec, Dale of Norway, 
Oleana, Janusfabrikken, Norlender Knitwear og Hillesvåg Ullvarefabrikk.  
 
I 2018 har kontoret videreført undervisning for i alt 14 lærlinger/ 
praksiskandidater innenfor 3 programfag (trikotasje, 
farging/etterbehandling og industrisøm). Alle gikk opp til den tverrfaglige 
eksamen i sitt fag og samtlige bestod prøven. Av alle kandidatene har så 
langt 7 tatt fagprøven i sitt fag og bestått.  
 
Som del av utdanningen og "premiering" for innsats, arrangerte kontoret 
en studietur til Skottland i oktober. Det ble ekskursjoner til ulike 
trikotasjebedrifter og en fargeri/etterbehandlingsbedrift - i tillegg til sosialt 
samvær og litt sightseeing. 
 
På Austevoll ved Egersund Net har vi også hatt undervisning i industrisøm 
og 5 kandidater har bestått tverrfaglig teoretisk eksamen, og av disse har 
en gått opp til fagprøve og bestått.  
 
Det ser ut som at den positive utvikling våre medlemsbedrifter har, 
resulterer i at flere nå er interessert i å ta fagbrev.  
Nytt for 2019 blir å informere om den nye ordningen som ble vedtatt av 
Stortinget 1.8.2018 at det nå blir mulig å ta fagbrev på jobb. For å få flere 
fagarbeidere vil det nå bli enklere for ufaglærte å ta fagbrev. Dette passer 
svært godt for vår bransje, fordi de aller fleste som vil ta fagbrev er i full 
jobb ved siden av å ta undervisning. Nytt er at det kreves kun ett års 
heltidspraksis i faget før en kan søke om å inngå kontrakt. Teoretisk 
grunnlag er fullført grunnskole. 
 
Ellers er Opplæringskontoret representert i Udirs utvalg som skal foreslå 
endring til nye læreplaner for TIP-fagene der tekstil inngår. 
 
 
SPESIELLE SAKER 
 
Synliggjøring  
Styret i bransjeforeningen er opptatt av å synliggjøre medlemsbedriftene 
og i den forbindelse har foreningen kjøpt hjelp til å skrive artikler om 
medlemsbedrifter. Dette har resultert i oppslag i både lokalaviser, 
riksdekkende aviser og fagpresse. Temaene har vært 
strikkeautomatisering hos Rauma Ullvare, rekruttering av flyktninger til 
tekobransjen, sterk vekst i norsk tekstilbransje. 
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Politisk arbeid for merkevare-, design- og ferdigvareindustrien  
Norsk Industris politiske arbeid for denne delen av industrien er 
videreført. Disse bedriftene og deres potensiale og spesielle behov er blitt 
forklart i en rekke møter med politikere og politisk ledelse. 
 
Det er utarbeidet et Veikart som beskriver industrien, dens spesielle 
utfordringer og potensiale. Veikartet setter som mål at norsk design-, 
merkevare- og ferdigvareindustri skal ha doblet sin størrelse og stå for   
12% av Norges vareeksport innen 2030. 
 
For å nå dette målet kreves det en målrettet politikk som etablerer nye og 
sterkere virkemidler innen design/produktutvikling, merkevarebygging og 
eksport, samt at det blir et politisk regime rundt skattereglene som sikrer 
en økt kapitaloppbygging og tilførsel til industrien og til 
investeringsprosjekter.   
 
Som et ledd i en slik satsing ble det i 2018 startet et pilotprogram i regi 
av Innovasjon Norge og DOGA (Design og arkitektur Norge) for eksport til 
Tyskland. Programmet blir kalt Nordic Living, og 3 tekobedrifter deltar. 
Pilotprogrammet er blitt positivt omtalt, og Norsk Industri arbeider politisk 
for at det skal bli en større og permanent satsing på tilsvarende tiltak. 
 
The European Technology Platform, ETP   
Teko Bransjeforening er nettverksmedlem i The European Technology 
Platform for the future of textile and clothing, www.textile-platform.eu 
Dette er et innovasjon-, kunnskap- og forskningsnettverk. Det arrangeres 
en årlig konferanse i Brussel som kan være av interesse for noen av tekos 
medlemmer.  
 
Informasjon til medlemmene  
Norsk Industri sender ut ukentlige nyhetsbrev. 
 
Teko Bransjeforening sender fortløpende ut relevant informasjon til alle 
tekobedriftene eller grupper av bedrifter. 
  
Teko Bransjeforening har egen hjemmeside under Norsk Industri; 
www.norskindustri.no/teko/. 
 
Nytt om frihandelsavtaler   
Norge forhandler i dag bilateralt med Kina om en bred frihandelsavtale. 
Videre forhandler Norge og de andre EFTA-landene om frihandelsavtaler 
med India, Malaysia, Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay) 
og Vietnam. I løpet av 2018 inngikk Norge og EFTA nye frihandelsavtaler 
med Indonesia og Ecuador og ble enige med Tyrkia om en oppdatering av 
den gamle avtalen fra 1991. EFTA-landene har satt i gang en 
kartleggingsprosess med Pakistan for å undersøke om det er grunnlag for 
å starte forhandlinger om en frihandelsavtale. Modernisering av 
eksisterende avtaler med Chile, og SACU (tollunion bestående av 
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Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland) er også pågående, 
mens oppdateringer av avtalene med Canada og Mexico er utsatt. En 
frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene trådte i kraft 1. juni 2018. 
Forhandlingene mellom EFTA og tollunionen mellom Russland, 
Hviterussland og Kasakhstan, mellom EFTA og Thailand, og mellom EFTA 
og Algerie, ligger fortsatt på is. 
 
Norge har sammen med EFTA-statene inngått 29 frihandelsavtaler med  
40 land. I forbindelse med frihandelsavtaleforhandlinger er Nærings- og 
fiskeridepartementet interessert i å vite hvilke varer/tolltariffnumre norske 
tekobedrifter eksporterer til de landene der forhandlinger finner sted og 
om eventuelle handelshindringer/utfordringer som bedriftene støter på i 
disse markedene. Kontaktperson er Ove Christian Owe Mobil: 94829301, 
E-post:  Ove-Christian.Owe@nfd.dep.no, www.handelsavtaler.no 
 
 
Nordisk og internasjonalt samarbeid  
Det er et uformelt samarbeid mellom de nordiske tekstilorganisasjonene 
De nordiske organisasjonene: 
Finland:  Suomen Tekstiili & Muoti (tidligere Finatex): https://www.stjm.fi/ 
Danmark: Dansk Mode og Textil http://www.dmogt.dk/ 
Sverige: Teko – Sveriges Textil og Modeföretag http://www.teko.se/ 
 
Teko er medlem i SATRA Technology Centre  
http://www.satra.co.uk/portal/index.php på vegne av skoprodusentene. 
 
GINETEX  
Norsk Industri er medlem i GINETEX:International association for Textile 
Care Labelling  
 

                                                
 
Vaskemerkene er varemerkebeskyttet i en rekke land, og korrekt bruk av 
symbolene forutsetter avtale med GINETEX.  
Norsk Industris medlemmer kan fritt bruke disse symbolene world wide. 
 
Mer informasjon om GINETEX: 
https://www.norskindustri.no/medlemskap-og-
fordeler/medlemsfordeler/medlemsfordeler-teko/ 
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MØTER OG ARRANGEMENTER 
 
Styremøter, årsmøte    
Det ble avholdt 2 styremøter i 2018. 
 
Årsmøte ble arrangert 11. og 12. april på Sommarøy utenfor Tromsø med 
bedriftsbesøk på Nofi Tromsø og Lerøys fiskeoppdrettsanlegg Angstauren. 
Totalt deltok 14 personer fra 11 medlemsbedrifter. 
 
 
STYRER, UTVALG OG KOMITEER 
  
Styret     
Daglig leder Torgrim Rørtveit, Nofi Tromsø AS, leder 
Adm. direktør Terje Gorm Hansen, Hansen Protection AS, nestleder  
Daglig leder Erland Sjøvold, Røros Tweed AS 
Adm. direktør Bjørn Aage Haugen, Innvik AS 
Daglig leder Margrethe Engan Gjære, Protex AS 
 
Vararepresentanter: 
Adm. direktør Ole Kristian Flaaen, Mørenot Fishery AS 
Adm. direktør Anja Graven, Graveniid AS 
Adm. direktør Hans Petter Jacobsen, Aclima AS 
 
Valgkomité 
Kvalitetssjef Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS 
Markedssjef Arve Haugen, Innvik AS 
Markedssjef Sigbjørn Notøy, Plany AS 
 
Forhandlingsutvalget   
Økonomisjef Nils-Arve Engeseth, MøreNot A/S 
Advokat Hans-Martin Møllhausen, Norsk Industri  

 
Kompetanseutvalget  
Adm. direktør Arnstein Digernes, Rauma Ullvarefabrikk AS                 
Markedssjef Frode Svarstad, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS 
Personal- og kvalitetssjef Lars Kaggerud, Mørenot AS 
Bransjesjef Kari Rømcke, Norsk Industri 
  
 
 
 
 
 
 
 



13

 12 

 
Dir. F.R. Mangschous Fond og Grosserer Fred T. Møllers og hustru   
fru Jenny Møllers Legat til fremme av norsk konfeksjonsindustri   
Styret     
Daglig leder Torgrim Rørtveit, Nofi Tromsø AS, leder 
Adm. direktør Terje Gorm Hansen, Hansen Protection AS, nestleder  
Daglig leder Erland Sjøvold, Røros Tweed AS 
Adm. direktør Bjørn Aage Haugen, Innvik AS 
Daglig leder Margrethe Engan Gjære, Protex AS 
 
Vararepresentanter: 
Adm. direktør Ole Kristian Flaaen, Mørenot Fishery AS 
Adm. direktør Anja Graven, Graveniid AS 
Adm. direktør Hans Petter Jacobsen, Aclima AS 
 
Skoforlaget AS 
Kari Rømcke er medlem av styret i Skoforlaget. 
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Norsk Industri
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27

Postadresse: Postboks 7072 Majorstua, 0306 Oslo
Tlf.: 23 08 88 00

www.norskindustri.no


