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Maskingrossisternes Forening



« Vi skal  skape merverdi for våre medlemmer 
gjennom målstyrte aktiviteter for å sikre gode 
markedsforutsetninger og rammevilkår»
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I 2018 har fokuset vært på våre to store arrangement SMART industri og Vei og Anlegg, i tillegg 
til at grønn teknologi har fått en større plass i vårt arbeid mot anleggsbransjen. 

2018 startet med siste oppkjøring mot 
vårens vakreste eventyr – våre messer. 
Først ut var SMART industri på Norges 
Varemesse i april og som var første gang  
vi arrangerte et helt industritreff med både 
egne og andres konferanser samtidig som  
vi hadde en stor utstilling. Våre medlemmer 
satset sterkt og bygde flotte, åpne stander 
som dro besøkende til seg. I alt rundet vi 
115 utstillere og besøkstallene endte på 
3.600. På tre hektiske dager ble det avholdt 
fem heldagskonferanser, to kurs og totalt 
16 foredrag og korte kurs fra hovedscenen. 
Selv om mange av de besøkende kom fra  
de nærmeste fylkene Oslo, Akershus, 
Buskerud, Østfold og Telemark, var alle 
fylkene i Norge representert blant dem.  
For MGF var det ekstra hyggelig at 90%  
av de besøkende svarte at de var fornøyd 
med arrangementet og nær 80% av de 
fremmøtte fant det de var kommet for  
å se!  Blant utstillerne var det også 
hyggelige tall i evalueringen – 90% av 
utstillerne fikk nye kundekontakter i løpet 
av de tre dagene. Det er satt ned en 
ressursgruppe for å videreutvikle og 
forbedre SMART industri frem mot 2021.

Knappe to uker etter SMART industri lukket 
dørene, åpnet vi portene til Vei og Anlegg 
2018 på X Meeting Point på Hellerudsletta. 
Messen startet med en dag med regn før 
sola og sommeren kom til Østlandet.  
På grunn av en feil i oppsettet på registre-
ringen, fikk vi ikke besøkstall som var 
sammenlignbar med tidligere messer.  
Men, vi er godt fornøyd med i underkant  
av 22.000 unike besøkende, hvorav mange 
var innom flere dager. Det var ingen 
spesielle avvik eller nestenulykker knyttet 
til rigg eller messen, og nær 90% av 
utstillerne meldte i evalueringen at de  
var fornøyd med messen totalt sett.  
Som tidligere år ser vi også at utstillerne  
i større grad er misfornøyd med tjenester 

som blir levert av samarbeidspartnere, og 
også i 2018 var parkering og toalettforhold 
blant det utstillerne var minst fornøyd med. 
Det er derfor i etterkant av 2018-messen 
satt ned en ressursgruppe som skal jobbe 
med forbedringer knyttet til Vei og Anlegg. 

Interessen rundt alternative energikilder 
øker stadig og også vi i MGFs servicekontor 
får flere henvendelser knyttet til statistik-
ker, tilgjengelig utstyr og hvordan bygge-  
og anleggsplasser kan organiseres for å ta  
i bruk ny teknologi. MGF er medlem av 
Grønn anleggssektor og Njål Hagen har 
vært med i prosjektgruppen i 2018. 

Vi har en rekke fagsaker som vi jobber  
med sammen med gruppene og felles  
for de aller fleste er at de dreier seg om 
forbedringer og avklaringer som skal 
forbedre helse, miljø og sikkerhet for 
ansatte i industrien og anleggsnæringen. 

Vi i sekretariatet takker for den tillitten 
våre medlemmer viser oss, og for nye 
medlemmer som er kommet til i løpet av 
året. Vi fortsetter arbeidet for at MGF  
skal være en fremoverlent, nyskapende og 
aktuell bransjeforening som medlemmene 
ønsker å bruke. 

For meg og resten av administrasjonen  
har det vært et hektisk, lærerikt og ikke 
minst utrolig morsomt år med lange dager 
og nært samarbeid med dere medlemmer. 
Vi gleder oss til å gå løs på neste runde  
med SMART industri og Vei og Anlegg 
sammen med dere i 2019!

Tone Lindberg Grøstad
Direktør

Nok ett spennende og suksessfullt messeår i 2018
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Gruppens formann 2018: Roy Hagen, Wacker Neuson AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2018: 53
Antall møter i 2018: 3

Gruppens arbeid
Det har vært svært godt oppmøte på gruppemøtene i 2018. 
Gjennomgående tema på årets møter har vært Vei og Anlegg 2018. 
Messen ble arrangert 2. – 6. mai og ble vesentlig forskjellig fra 
2015-messen med endret uteareal og doblet inneareal. 

Det er mange felles fagsaker som engasjerer medlemsmassen 
i denne gruppen og interessen er stor. Anleggsmaskingruppens 
egen faggruppe, revisjonsgruppen, som jobber spesielt med de 
tunge fagspørsmålene for denne bransjen, har hatt flere ar-
beidsmøter i løpet av året. 

Sakene det har vært ekstra fokus på har vært knyttet til helse,
 miljø og sikkerhet.  Flere av saken er gjengangere fra tidligere år, 
men fortsatt like aktuelle. Blant annet diskusjon rundt reparering 
eller bytte av skadede førervern på anleggsmaskiner, vern av 
roterende deler på borerigger og «grønne» anleggsplasser, og 
utfordringene dette gir for maskinleverandørene. Det er blitt 
etablert en egen faggruppe for leverandører og produsenter av 
HK-fester. Denne gruppen arbeider for utarbeidelse av en ny 
MGF-standard for sikre HK-fester. 

Utvikling i markedet
Det har aldri blitt innrapportert så mange solgte anleggs-
maskiner fra MGFs medlemsbedrifter som i 2018. Det er 
gøy å kunne melde om nok et år med ny salgsrekord og
ALL TIME HIGH. Antallet rapporterte maskiner ble totalt 
på 5012 og dette er en økning på nesten fem prosent 
i forhold til 2017, som også var et rekordår. Det høye 
maskinsalget er et resultat av fortsatt stor 
aktivitet i anleggsbransjen, med blant annet store 
vei- og jernbaneprosjekter. 

Anleggsmaskingruppen

År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 10.383 42

2014 10.803 45

2015 11.220 46

2016 11.670 46

2017 13.505 52

2018 14.767 53

Gruppefakta

53
Medlemsbedrifter

Antall solgte maskiner:

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

201820172016201520142013

3 853 4 1523 983
4 486 4 784 5 012



5Maskingrossisternes Forening
Årsrapport 2018

Verktøymaskingruppen (inkl. trebearbeidende maskiner)

Gruppens formann 2018: Knut Christian Bachke, P.A. Bachke AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2018: 45
Antall møter i 2018: 3

Gruppens arbeid
Det har i 2018 vært godt oppmøte på de tre møtene som er blitt 
avholdt i gruppen. Starten på året var preget av siste innspurt mot 
SMART industri. Gruppens medlemmer og administrasjonen 
i MGF var travelt opptatt med å legge siste hånd på messen som 
ble arrangert fra 17. til 19. april på Norges varemesse på Lillestrøm.  
Medlemmene bidro stort til at SMART industri fylte en hel hall og 
i tillegg ble det arrangert en rekke seminarer i tilstøtende hall. 

I november deltok enkelte av Verktøymaskingruppens medlemmer 
som utstillere under Norsk Industris årlige konferanse – Industri 
Futurum. Dette var tredje gang MGF var invitert som medarrangør 
til konferansen. I år som tidligere år, ble det er mulighet til å treffe 
konferansens deltakere både på stand og i sosiale settinger.   

Av fellessaker dette året er arbeidet med er utarbeidelse av ny 
statistikk. Det har vært forskjellige rutiner for innrapportering 
av tallmateriale til statistikken gjennom flere år og det er behov 
for en revidering av både innrapportering og hvilke tall som skal 
publiseres. Foruten dette arbeidet er det kommet mange 
henvendelser vedrørende enkeltsaker.  

Utvikling i markedet
Siste kvartal 2017 hadde medlemmene i Verktøy-
maskingruppen begynt å se en endring i positiv 
forstand og det var flere som meldte om en viss 
optimisme. Denne optimismen ble videreført inn
 i 2018 og etter første halvår var det mange som 
meldte om stadig økende etterspørsel.  Rapportene
 fra medlemmene for siste halvår tyder på at 2018
 ble et bedre år enn flere av de foregående årene. 

Dessverre er det ingen statistikk å vise til for 2018 
da denne har vært til revidering (*). 

Leverandører av trebearbeidende maskiner hadde 
ifølge statistikken det nest beste året siden de 
begynte å rapportere inn tallene i 2011. 
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År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 2.710 52

2014 2.790 50

2015 2.250 49

2016 2.030 49

2017 1.992 47

2018 2.392 47

Gruppefakta

47
Medlemsbedrifter

Antall solgte maskiner (trebearbeidene):
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Gaffeltruckgruppen

Gruppens formann 2018: Arne Husborn, Jungheinrich AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2018: 9
Antall møter i 2018: 3

Gruppens arbeid
Det har vært godt oppmøte på Gaffeltruckgruppens møter 
i 2018. Flere saker er blitt diskutert, blant annet antall 
medlemmer i gruppen. Det er kommet til flere leverandører 
som ønskes som medlemmer, ikke minst for å få en mer
 riktig MGF-statistikk. 

I 2015 ble det igangsatt arbeid om opprettelse av
 fagbrev for truck- og liftmekanikere. Søknad ble sendt 
til Utdanningsdirektoratet i april 2016. Gjennom 2016 og 
2017 var vi jevnlig i dialog både med Faglig råd for teknikk 
og industriell produksjon (FRTIP) og Utdanningsdirektoratet.
På forsommeren 2018 fikk vi bekreftelse på at faget er 
godkjent og at det blir oppstart skoleåret 2020/21. 
Det ble i samme periode opprettet en faggruppe med 
blant annet representanter fra MGF-medlemmer for 
å utarbeide læreplan og skolemateriell.  

Utvikling i markedet
Salget av gaffeltrucker har vært stabilt høyt gjennom flere
 år og i 2018 ble det omsatt 5173 nye gaffeltrucker. Dette er 
vesentlig opp i forhold til fjoråret og er det nest høyeste 
antallet solgte trucker registrert i statistikkens historie. 
Gaffeltruckgruppens statistikker har en lang historikk og 
tallene brukes aktivt som et analyseverktøy for gruppen.

År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 1.964 9

2014 2.027 9

2015 2.117 9

2016 2.330 9

2017 2.472 9

2018 2.860 9

Gruppefakta

9
Medlemsbedrifter

Antall solgte trucker:
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Gruppens formann 2018: Tor Kilde, Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2018: 8
Antall møter i 2018: 2

Gruppens arbeid
Det er godt oppmøte på gruppemøtene i Kompressorgruppen. 
I tillegg til å ta opp felles utfordringer var årets første møte arena 
for å informere om foreningens to store messer som ble arrangert 
i 2018. Flere av gruppemedlemmene deltok på SMART industri 
og/eller Vei og Anlegg 2018. 

Det var også enkelte av Kompressorgruppens medlemmer som 
valgte å delta som utstillere under konferansen Industri Futurum. 
Konferansen arrangeres av Norsk Industri i The Qube på Garder-
moen og MGF var også i år medarrangør til utstillingen.

Det er etablert en egen faggruppe bestående av representanter
fra kompressor-leverandørene. Gruppens arbeid har så langt vært 
å igangsette utarbeidelsen av et pusteluft-skriv/MGF-standard. 

Utvikling i markedet
I 2018 omsatte gruppens medlemmer 2002 kompressorer. Som 
for alle bransjer som er nært knyttet opp mot olje- og gassektoren, 
har kompressorgruppen opplevd et usikkert og urolig marked de 
siste årene. Til tross for dette har salgstallene steget år for år og 
resultatet for 2018 er det nest høyeste siden oppstarten av 
statistikken i 2010. Kun slått av 2012 og da ble det omsatt
12 flere kompressorer. 

Kompressorgruppen

Antall solgte kompressorer:

År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 548 7

2014 645 8

2015 491 7

2016 553 7

2017 709 7

2018 592 8

Gruppefakta

8
Medlemsbedrifter
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Den etter hvert så tradisjonsrike MGF 
dagen ble arrangert 15. november på Thon 
Hotel Vika Atrium. Stedets auditorium var 
godt egnet for vårt seminar. Årets tema var 
lederrollen som stadig blir mer kompleks og 
om man som leder er klar til å møte 
utfordringene når de kommer. Det blir 
stadig flere områder som det forventes at 
ledere skal ha kontroll på og ikke minst som 
toppleder skal ha forberedt sine mellom-
ledere på. Både toppledelsen og alle som 
har personalansvar skal ha fått de 
nødvendige rammene og prosedyrene for 
hvordan krevende situasjoner skal løses for 
å minimere skade og risiko. Temaet var 
tydeligvis aktuelt og vi samlet totalt 64 
engasjerte deltakere.  

Vi hadde fått med oss et stjernespekket lag 
til å holde innlegg på seminaret vårt. Dette 
er foredragsholdere som hver og én har 
stått i krevende situasjoner, enten som 
leder eller som nærmeste støtte. For en 
ting er sikkert, uansett hva som rammer 
bedriften – arbeidsulykker, økonomisk 
nedgang, svindel, mobbesaker eller bare en 
storm av misfornøyde kunder eller brukere 

på sosiale medier – så er det bedriftens 
beredskap for å handle og evne til å 
kommunisere som avgjør omdømme i 
ettertid.  

Dagen ble åpnet av Ola Mørkved Rinnan.  
Ola har vært konsernsjef i Eidsiva Energi  
i mange år, og var med på den store 
omleggingen av det norske strømregimet. 
I tillegg har han hatt en rekke krevende 
styrelederroller i bedrifter som har vært 
gjennom tunge omstruktureringer. Ola 
brenner for at bedrifter skal bli proaktiv  
i stedet for reaktiv. Han går ikke av veien 
for å foreslå å kaste budsjettet og heller 
fokusere på dynamikken i resultatopp-
følgingen i hele arbeidsstokken.

Harald Magnus Andreassen var neste  
mann på programmet. Harald Magnus er 
sjefsøkonom i Sparebank1 Market og er 
spesialist i utvikling i økonomi og finans-
markeder, i Norge og internasjonalt. Han  
har i mer enn 10 år vært kåret til den beste 
makroøkonomen i finanssektoren og 
Kapital har også kåret han til den beste 
finansanalytikeren i landet, og han er han 

stadig i media for å svare på hvordan 
økonomien i landet vil utvikle seg. Hos 
oss forklarte han inngående om hvor lenge 
de gode tidene for bygg og anlegg kan vare. 
Deretter fikk ga Tron Dahlheim oss innsikt 
i hvilke plikter arbeidsgiver har og tok en 
praktisk tilnærming til arbeidsgivers 
håndtering av varsling, bekymringsmelding 
og informasjon som kan tyde på at det 
psykososiale arbeidsmiljøet ikke er så bra 
som det skal være. Tron er advokat og 
partner hos Arntzen de Besche, hvor han er 
tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.  
Han fikk møterett for Høyesterett i 2011 
og har tidligere vært utreder i høyesterett, 
advokat for Rederiforeningen og juridisk 
rådgiver for Generaladvokaten. Tron er 
medlem i varslingsutvalget som skal 
vurdere om det er behov for lovendringer 
og/eller andre tiltak som kan styrke 
varslervernet i norsk arbeidsliv.  

Jack Fischer Eriksen er direktør i Nærings-
livets sikkerhetsråd og bistår både store og 
små virksomheter med risiko, sikkerhet og 
oppdatert informasjon om trusselbildet og 
-modus. Han har blant annet vært i Politiets 

MGF – dagen 2018

 Foto: Arve Brekke, Byggeindustrien (bygg.no)
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sikkerhetstjeneste (PST) og UD og har 
bakgrunn fra både politi og næringsliv, 
og har jobbet med å bekjempe piratering 
og illegal streaming. Det er ikke bare 
kriminalitet utført fra yttersiden av 
bedriften som fanger Jacks interesse. 
En undersøkelse viser at et høyt antall 
bedrifter i Norge har utro tjenere i egne 
rekker – og en god del av de utro tjenerne 
vet ikke engang selv at de er det. Jack ga 
oss innsikt i undersøkelsen, hva vi som 
ledere i virksomheter skal se etter og 
hvordan vi kan sette opp barrierer for
å sikre både bedriften og de ansatte. 
Hva kan man gjøre for å være beredt når 
man kommer i medias søkelys. Til det hadde 
vi fått Rune Nøstvik til dele erfaringer og 
eksempler på hva man kan gjøre. Rune er 
rådgiver i Zynk, men har tjenestegjort tre 
kontingenter i den norske FN-styrken 
i Sør-Libanon, vært i politireserven, jobbet
 i NRK i åtte år og vært informasjons-
direktør i kommunikasjonsavdelingen i NHO 
sentralt. Rune er utdannet journalist, men 
har gjennom sitt virke bygd opp en anselig 
kompetanse på hvordan kommunikasjon er 
avgjørende når hendelser inntreffer. 
Budskapet fra en samlet virksomhet 
– toppledelse, mellomledere, verneombud, 
fagforeninger og den enkelte ansatte er 
med på å påvirke hvor godt eller dårlig 
omdømmet blir i ettertid.  

Til avslutningsforedraget hadde vi fått 
Anders Snortheimsmoen til å fortelle om 
egne erfaringer. Anders hadde vært leder 
for Delta (beredskapstroppen) i åtte år, og 

nestkommanderende i fem år før det, da 
22. juli-terroren rammet Norge. Han hadde 
allerede sagt til ledelsen at han ønsket nye 
oppgaver, men valgte å stå i stormen mot 
politiet etter den skjebnesvangre dagen så 
lenge det blåste friskt. Han har selv uttalt 
at han valgte å stå løpet ut fordi hendelsen 
skjedde under hans ledelse og at å ta ansvar 
er ikke å gå i en slik situasjon, men å ta vare 
på egne mannskaper. Fokuset lå på hvordan 
det er å være leder når det som ikke skal 
kunne skje allikevel skjer? Hva tenker man 
og ikke minst hva gjør man? Hvor skal og 
må fokus være? Anders delte av sin unike 
ledererfaring på godt og vondt. Selv om det 
heldigvis er de færreste som må oppleve 
en så krevende dag på jobben som Anders 
opplevde 22. juli og alle de påfølgende 
månedene, er det mye man kan lære av 
historien for å være forberedt på hendelser 
i egen bedrift.

Etter at seminarprogrammet var ferdig var 
det som vanlig festmiddagen som sto på 
programmet. Denne ble holdt i holdt i 
hotellets restaurant med god mat og drikke, 
og hvor vi var de eneste gjestene. I tradisjon 
tro var det også denne gang underholdning 
til maten og dette sørget Koristene for.  
Koristene består av sangerne og komikerne 
Karianne Kjærnes og Jorunn Hauge, som 
sammen med sin pianist underholdt med 
humor og imponerende musikalitet.

«En undersøkelse 
viser at et høyt antall 
bedrifter i Norge har 
utro tjenere i egne 
rekker – og en god 
del av de utro tjenerne 
vet ikke engang selv 
at de er det. »
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Fakta og informasjon i 2018

MGFs æresmedlemmer 
• Aasmund Steenstrup
• Roar Telje
• Nils Henrik Baggerød
• Sigurd Stave
• Sverre Gabrielsen
• Thorstein Bjerke
• Jon Vislie

I 2018 gikk Juan de Mora bort

Valgkomitéen 
Valgkomiteen, valgt på generalforsamlingen 
2018, består av følgende:
• Frode Lund, Verktøy AS Industri, 
 valgt til 2020
• Per Arvid Hennum, Kranor AS, 
 valgt til 2021
• Birger Gladhus, Tekno-Nor AS, 
 valgt til 2019

Revisor 
MGFs regnskap revideres av 
Christiania-Revisjon ved 
statsautorisert revisor 
Hanne Cathrine Strømborg. 

Advokatforbindelse 
MGFs faste advokatforbindelse 
er Advokatfirmaet Ræder. Flere av 
medlemmene har også i 2018 benyttet 
selskapets tjenester til å løse må og 
store saker. I tillegg har MGF benyttet 
Ræder i forbindelse med fagsaker. 

Medlemsfordeler 
MGFs samrarbeidspartnere tilbyr 
prisgunstige varer og tjenester 
for medlemmene. Oppdatert oversikt 
ligger ute på medlemssidene på 
www.mgf.no

Medlemmer, omsetning og årsverk

17. januar  ........................................................................Presselunsj for fagpressen
18. januar  ....................................................... Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
25. januar  ...............................................Verktøymaskingruppen, gruppemøte
30. januar  ....................... Messeskole Vei og Anlegg 2018, X Meeting Point
15. februar ................................................................................Styret, styremøte I/18
01. februar  ............................................ Anleggsmaskingruppen, gruppemøte
14. februar  ..................................................................Revisjonsgruppen, fagmøte
06. april  .................................................................................. Styret, Styremøte II/18
17.-19. april  .................................................... Smart industri, Norges varemesse
02.-06. mai  ................................................Vei og Anlegg 2018, X Meeting Point 
29. mai  ........................................................... Kompressorgruppen, gruppemøte
30. mai  ......................................... Temamøte Finans Norge vedr. ROPS-saken
31. mai  ......................................................Verktøymaskingruppen, gruppemøte
05. juni  ............................................................ Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
06. juni ..................................................Begravelse æresmedlem Juan De Mora
07. juni  ................................................................ Generalforsamling, Hotel Bristol
12. juni  ..................................................... Anleggsmaskingruppen, gruppemøte
19. juni  .............................................................................GDPR-kurs for medlemmer
16. august ....................................................................Revisjonsgruppen, fagmøte

21. august .................................................................... Presselunsj for faggruppen
30. august - 1. september ................................. Styret, Styreseminar Firenze
01. september .....................................................................Styret, Styremøte III/18 
12.–13. september  ............................ Skandinavisk foreningstreff Danmark
18. september  ........................................... Kompressorgruppen, gruppemøte
25. september  ........................................... Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
27. september  .....................................Verktøymaskingruppen, gruppemøte
11. oktober  ............................................ Anleggsmaskingruppen, gruppemøte
16. oktober  .................................................................Revisjonsgruppen, fagmøte
17. oktober  ......Arbeidsgruppen Vei og Anlegg 2021, planleggingsmøte
23. oktober  ........................................Vegdirektoratet, møte NTP 2022-2033
13. november  ................................................ Byggeindustrien, 50-års jubileum
15. november  ........................................... MGF-dagen, Thon hotell Vika Atrium
19. – 20. november  ........................................................................Industri Futurum,  
.....................................................................................medarrangør til Norsk Industri
27. november  .................................................................... Landslinjene, temamøte 
13. desember ....................................................................... Styret, Styremøte IV/18
18. desember  ............................................................Revisjonsgruppen, fagmøte

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Totalt antall medlemsbedrifter 117 114 111 111 112 110

Årsverk i medlemsbedrifter 3.717 3.535 3.225 3.284 3.424 3.216

Omsetning i medlemsbedriftene 20.610 18.636 16.584 16.078 16.265 15.605

(I millioner NOK)

Dette skjedde i 2018 / Aktivitetskalender

MGFs administrasjon
Tone Lindberg Grøstad, Direktør
Njål Hagen, Fagsjef
Gry Ingebretsen, Administrasjon- og 
prosjektleder 
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Styrets årsberetning

Året 2018
Det er i 2018 avholdt 4 (5 i 2017) styremøter i tillegg til 
styreseminaret som ble avholdt i Firenze. Tema for årets styre-
seminar var fremtidens messer med erfaring fra årets to messer. 
Styret har totalt behandlet 26 (35) saker i styremøtene. 

Vårens generalforsamling ble avholdt på Hotel Bristol med 
30 medlemsbedrifter representert, noe som var en svak nedgang
 fra 31 bedrifter i 2017. Generalforsamlingen ble avsluttet med 
faglig foredrag om Millennials – den nye generasjonen som er på 
tur inn i arbeidslivet og som har høy kjøpekraft. Foredragsholder 
Elin Nørve er en ung dame med mot og mye grundererfaring som 
klarte å få opp temperaturen i salen med sine utsagn. 

MGF-dagen satte fokus de stadig økende kravene til ledere med 
fokus på sikkerhet, beredskap, varslinger og kommunikasjon. 
Foredragsholderne er på hvert sitt felt i Norgeseliten, og de ga 
et godt innsikt i hvilke utfordringer man kan møte i lederrollen 
avhengig av størrelse på selskapet. Deltakelsen var noe lavere 
enn året før med 65 (74) deltakere på dag og 58 (78) på middagen.  

Kompressorgruppen hadde i 2018 to møter, mens de resterende 
tre gruppene har hatt tre møter hver gjennom året fordelt på 
januar/februar, mai/juni og september/oktober. Gruppemøtene 
har generelt høy deltakelse og engasjementet er stort, noe som 
fører til at vi også i 2019 har en rekke fagsaker å arbeide med. 
Arbeidet i gruppene er beskrevet som egne saker i årsrapporten. 
Medlemsmassen har vært stabil gjennom året, og ved årsslutt 
hadde MGF 117 medlemsbedrifter. 

Økonomiske resultater
De to messene Vei og Anlegg og SMART industri arrangeres 
hvert tredje år, og 2018 var messeår. Alle inntekter og kostnader 
i forbindelse med disse messene blir periodisert til det år messene 
arrangeres. Regnskapsmessig resultat sees derfor samlet over 
en tre års periode. For perioden 2016 – 2018 samlet har MGF et 
samlet overskudd på om lag NOK 3,1 mill (1,3 mill). 

Totale driftsinntekter i 2018 var på NOK 25,4 mill mot 1,9 mill 
i 2017. Årsresultatet før finansposter viser et samlet overskudd 
på NOK 9,2 mill, mot et underskudd i 2017 på NOK 4,2 mill. 
Årsaken til resultatforbedringen knyttes i all hovedsak til messene. 

MGF har ikke rentebærende gjeld ved utgangen av året, og har 
en forvaltningsportefølje på om lag NOK 20 mill som er plassert 
hos Alfred Berg. Foreningen er avhengig av en tilstrekkelig evne 
til egenfinansiering i årene hvor messer ikke arrangeres, og det 
er styrets oppfatning at det ikke foreligger risiko knyttet til 
tilstrekkelig evne til egenfinansiering. 

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet ved servicekontoret vurderes som godt. 

Servicekontoret har 3 faste årsverk fordelt på 2 kvinner og en 
mann. Styret består av 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer 
som alle er menn. Det er styrets oppfatning at dette skyldes en 
lav kvinneandel i bransjen totalt sett og spesielt i ledelsen 
i våre medlemsbedrifter.  

Sykefraværet endte i 2018 på 1,7% (7,8%). Det er ikke registrert 
yrkesskader hverken med eller uten fravær. 

MGFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Fremtidig utvikling og utsikter
Markedet for 2018 ble bedre for de aller fleste av foreningens 
medlemmer, og det er optimisme for den videre utviklingen i 2019. 
Økt oljepris, igangsetting av nye olje- og gassfelt i våre havområder 
og ikke minst en fortsatt økning i aktivitet innen bygg og anlegg 
kommer medlemmene til gode. 

MGFs medlemsbedrifter hadde i 2018 en total omsetning på 
NOK 20,3 milliarder (18,6) og sysselsatte 3.700 årsverk mot 
3.500 i 2017. Dette representerer en fin vekst hos de fleste 
medlemmene våre, og næringen øker sysselsettingen med 5,7%

Foreningen fremstår som en sterk og attraktiv organisasjon og 
vi skal jobbe videre med modernisering og effektivisering av våre 
produkter og tjenester til medlemmene i 2019. 

Styret og sekretariatet vil jobbe målrettet for å få god oppslutning 
om MGFs aktiviteter i 2019 som omfatter kurs, medlemsmøter, 
fagsaker og planlegging av neste Vei og Anlegg og SMART industri. 

Maskingrossisternes Forening

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening 
for grossister og importører som er delt inn i fire grupper 
utfra produktkategoriene anleggsmaskiner, kompressorer, 
gaffeltrucker og verktøymaskiner 

Foreningens formål er:
• Å samle firmaene innen bransjen for å ivareta og  
 fremme felles interesser.
• Å styrke kollegialt samarbeid, fremme sunne 
 forretningsmessige prinsipper.
• Å motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold 
 som strider mot god forretningsskikk.
• Foreningen kan ikke opprette eller delta
  i konkurranseregulerende avtalereller ordninger.

Virksomheten har kontorer på Solli Plass i Oslo. 



12  

Styrets nestleder
Erik Presthus

Epiroc Norge AS

Styremedlem
Egil Krokan

Kaeser Kompressorer AS

Styremedlem
Alexander Ege

Ing Yngve Ege AS

Styremedlem
Aage Solbrekke
HR Maskin AS

Oslo, 20. mars 2019

Styrets leder
Bjørn Eirik Arnesen

ABS-Maskin AS

Begivenheter etter balansedagen
Det er etter styrets oppfatning ingen øvrige hendelser etter 
balansedagen med vesentlig betydning som ikke er reflektert i 
beretningen overfor eller i årsrapporten for øvrig. 

Takk for innsatsen
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til 
foreningens medarbeidere for god innsats og engasjement 
gjennom året. Styret ønsker også å takke alle medlemmer og 
samarbeidspartnere for den tilliten dere viser oss og for det 
engasjement som legges ned i foreningen. 

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens §3-3a bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Fremtidige 
resultatprognoser og strategiske planer ligger til grunn for 
dette. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling 
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Styret i Maskingrossisternes Forening

Formann
Bjørn Eirik Arnesen

ABS-Maskin AS

Nestleder, styremedlem
Erik Presthus

Epiroc Norge AS

Styremedlem
Alexander Ege

Ingeniør Yngve Ege AS

Styremedlem
Egil Krokan

Kaeser Kompressorer AS

Varamedlem 1
Kai Paulshus

Hesselberg Truck AS og Hesselberg Maskin AS

Varamedlem 2
Erik Sollerud

Pon Equipment AS

Varamedlem 3
Tor Kilde

Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Styremedlem
Aage Solbrekke

HR Maskin AS

Varamedlem 4
Knut Christian Bachke

P.A. Bachke AS
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Driftsinntekter Note 2018 2017

Kontingent og serviceavgift 1 533 166 1 431 107

Messeinntekter 7 23 568 884 0

Div. inntekter 326 889 480 470

Sum driftsinntekter 25 428 939 1 911 577

Driftskostnader

Personalkostnader 3 3 622 721 3 326 827

Messekostnader 7 9 237 438 0

Gen.fors., styre og div. møter 436 777 481 558

Øvrige  driftskostnader 2 941 760 2 346 438

Sum driftskostnader 16 238 696 6 154 823

Resultat før finansposter 9 190 243 -4 243 246

Finansinntekter 6 1 310 073 459 405

Finanskostnader 6 116 148 1 217

Resultat av finansposter 1 193 924 458 188

Årsresultat 10 384 167 -3 785 057

Årsregnskap 2018 – hele MGF, konsolidert
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Balanseregnskap – hele MGF, konsolidert

Eiendeler Note 2018 2017

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 52 606 360 856

Til gode MVA 1 272 467 45 544

Forsk. bet. kostnader 53 876 1 917 179

Sum fordringer 1 378 949 2 323 579

Investeringer

Aksjer 5 22 475 22 475

Andeler, Alfred Berg 5 20 045 387 19 358 280

Sum investeringer 20 067 862 19 380 755

Bankinnskudd

Bankinnskudd 4 642 517 2 418 182

Sum bankinnskudd 642 517 2 418 182

Sum eiendeler 22 089 328 24 122 516

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 2 21 240 310 10 856 142

Gjeld

Leverandørgjeld 239 975 1 059 320

Skyldige off. avgifter 4 205 957 192 387

Skyldige feriepenger 3 268 924 217 741

Påløpte kostnader 17 625 0

Forskuddsbetalte inntekter 11 796 925

Annen kortsiktig gjeld 116 538

Sum gjeld 849 019 13 266 374

Sum egenkapital og gjeld 22 089 328 24 122 516

Bjørn Eirik Arnesen
Styrets leder

Erik Kieding Presthus
Nestleder

Egil Krokan
Styremedlem

Alexander Ege
Styremedlem

Aage Solbrekke
Styremedlem

Tone Lindberg Grøstad
Direktør

Oslo, 20. mars 2019



18  

Driftsinntekter Note 2018 2017 2018 2017

Kontingent og serviceavgift  112 000 110 750 1 421 166 1 320 357

Messeinntekter 7 23 568 884 0

Div. inntekter 326 889 480 470

Sum driftsinntekter  112 000 110 750 25 316 939 1 800 827

Driftskostnader

Personalkostnader 3 3 622 721 3 326 827

Messekostnader 7 9 237 438 0

Gen.fors., styre og div. møter 436 777 481 558

Øvrige driftskostnader  4 11 2 941 756 2 346 428

Sum driftskostnader  4 11 16 238 692 6 154 813

Resultat før finansposter  111 996 110 740 9 078 247 -4 353 985

Finansinntekter 6  1 307 096 456 568 2 977 2 837

Finanskostnader 6  113 963 39 2 185 1 178

Resultat av finansposter 1 193 133 456 530 792 1 659

Årsresultat 1 305 129 567 269 9 079 039 -4 352 326

Resultatregnskap

Foreningen Servicekontoret
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Eiendeler Note 2018 2017 2018 2017

Omløpsmidler

Fordringer

Fordring på servicekontoret 4 502 510 3 890 510

Kundefordringer 52 606 360 856

Forskuddsbetalte kostnader 53 876 1 917 179

Til gode mva 1 272 467 45 544

Sum fordringer 4 502 510 3 890 510 1 378 949 2 323 579

Investeringer

Aksjer 5 22 475 22 475

Andeler, Alfred Berg 5 20 045 387 19 358 280

Sum investeringer 20 067 862 19 380 755

Bankinnskudd

Bankinnskudd 273 454 267 432 369 063 2 150 750

Sum bankinnskudd 273 454 267 432 369 063 2 150 750

Sum eiendeler 24 843 826 23 538 697 1 748 012 4 474 329

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 2 24 843 826 23 538 697 -3 603 516 -12 682 555

Gjeld

Skyldig MGF foreningen 4 502 510 3 890 510

Leverandørgjeld 239 975 1 059 320

Skyldige off. avgifter 4 205 957 192 387

Skyldige feriepenger 3 268 924 217 741

Påløpte kostnader 17 625

Forskuddsbetalte inntekter 11 796 925

Annen kortsiktig gjeld 116 538

Sum gjeld 0 0 5 351 528 17 156 884

Sum egenkapital og gjeld 24 843 826 23 538 697 1 748 012 4 474 329

Balanseregnskap 

Foreningen Servicekontoret
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Noter

Note 1 :  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp isamsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Inntektsføring skjer i henhold til opptjeningsprinsippet, og kostnadsføring i henhold til sammenstillingsprinsippet.

Note 2 : Egenkapital 2018 2017

Egenkapital 01.01. 10 856 142 14 641 200

Årets resultat 10 384 167 -3 785 057

Egenkapital 31.12 21 240 310 10 856 142

Note 3:  Personalkostnader 2018 2017

Lønninger 2 430 512 2 137 076

Arbeidsgiveravgift 411 997 386 560

Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger 41 221 30 702

Feriepenger 292 346 256 449

Kollektiv pensjonsforsikring 341 691 484 098

Andre lønns/personalkostnader og refusjoner 104 955 31 942

Sum personalkostnader 3 622 721 3 326 827

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Ytelser til ledende personer : 2018 2017

Lønn/honorar til daglig leder 1 091 699 1 299 019

Andre ytelser til daglig leder 7 611 13 387

Andre ytelser til styret 60 162 51 114

Foreningen har etablert OTP-ordning i tråd med Lov om obligatorisk tjenestepensjon.     

Revisjonskostnader for 2018 utgjør kr 30 400 eks. mva.    

Note 4 : Skattetrekk/ bundne midler

Pr. 31.12.2018 er innestående på skattetrekkskonto kr 106 600 som er lik skyldig skattetrekk.     
Bundet innskudd på depositumskonto for husleie er kr 263 397.    
Ellers består bankinnskudd av frie midler.          
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Noter

Note 5 : Verdi på finansinvesteringer

Andeler i obligasjons- og aksjefond hos Alfred Berg og aksjer i DNB er vurdert til det laveste    
av anskaffelseskost og virkelig verdi, i tråd med regnskapslovens bestemmelser.     

Anskaffelseskost Markedsverdi Urealisert

= bokført verdi 31.12.18 gevinst

Aksjer DNB 22 475 79 436 56 961

Andeler Alfred Berg 20 045 387 20 045 387 0

Sum investeringer 20 067 862 20 124 823 56 961

Note 6 : Finansinntekter og finanskostnader

Spesifikasjon av postene :                             Foreningen                                 Servicekontoret
2018 2017 2018 2017

Renter bankinnskudd etc. 182 843 154 565 2 608 2 814

Utbytte aksjer 4 083 3 278

Gevinst ved salg av andeler 1 120 170 298 726

Annen finansinntekt 369 23

Sum finansinntekter 1 307 096 456 568 2 977 2 837

Nedskrivning av fin. omløpsm. 32 611

Tap ved realisasjon av aksjer 81 352

Annen rentekostnad 39 1 602 1 158

Annen finanskostnad 583 21

Sum finansinntekter 113 963 39 2 185 1 178

Netto finansposter 1 193 133 456 530 792 1 659

Note 7 : Messeregnskap

Vei og Anlegg 2018 SMART industri 2018 Sum messer

Inntekter 19 556 249 4 013 050 23 569 299

Messe/varekostnader 6 351 775 2 868 037 9 219 813

Lønnskostnader 132 616 9 566 142 182

Andre driftskostnader 528 353 122 821 651 173

Resultat 12 543 506 1 012 626 13 556 132
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A. Falkenberg Eftf. AS
ABS-Maskin AS
Albert E Olsen AS
Alvøen AS
AMA Salg AS
Ankerløkken Equipment AS
Anlegg- og miljøservice AS
Anleggsgruppen AS
Asfalt & Betong Maskiner AS
Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Atlas Copco Tools AS
Beck Maskin AS
Bergsli Metallmaskiner AS
Bergsli Treteknikk AS
Brokk Norge AS
Brubakken AS
Bulder Maskin AS
C Dahm Maskinforretning AS
C Grindvold AS
Correct Maskin AS
Dagenborg Maskin AS
Digernes AS
DMG MORI Norway AS
E-F Teknikk AS
Epiroc Norge AS
Tekno-Nor AS
Fredheim Maskin AS
Fredr A Nilsson AS
Gjerstad Products AS
Granzow AS
Gundersen & Løken AS
H&H Maskin AS
Hedmark Service AS
Helge Karlsen Verktøy og Maskin AS
Hella Maskin AS
Hesselberg Maskin AS
Hesselberg Truck AS
HMS Maskin AS
Holger Hartmann AS
HR Maskin AS
HTS Verktøy AS
Hydrema AS
Hymax AS
Ingeniør Yngve Ege AS
IRM Norge AS
Jungheinrich Norge AS
Kaeser Kompressorer AS
Kalmar Norway AS
Kaspo Maskin AS
Klepp Mek AS

Medlemsoversikt pr 31.12.2018

«En forening som blomstrer»

Komatsu Forest AS
Kranor AS
Køhn Tech AS
Sivilingeniør Sture Hedløv AS
Leica Geosystems AS
Lekang Filter AS
Saghuset Hesselberg AS
Liebherr-Norge
Lieds Verktøy AS
LTS Maskin AS
LVD Scandinavia AS
Magne Gitmark & Co AS
Maskin K. Lund AS
Norma Tekniske Kompani AS
Metall Maskin AS
Metso Norway AS
Multimaskin AS
Mørk Maskin AS
Nasta AS
Nessco AS
Nor Swiss AS
Nordic Supply System AS
Norgem AS
Messtech AS
Normann Olsen Maskin AS
Norsecraft Geo AS
Norsecraft Tec AS
Nortools AS
NTT AS
OilQuick Norge AS
Oulie-Hansen AS
P A Bachke AS
P. Meidell AS
Pon Equipment AS
PR Maskin AS
Ravema AS
Rekvisitt AS
Romec Maskinutleie AS
Rosendal Maskin AS
Rototilt AS
Len-Nortool AS
Sandvik Teeness AS
Sandvik Norge AS
Seco Tools A/S
Selmatec Securities AS
Sigurd Stave Maskin AS
Sitech Norway AS
Slip & Spesialverktøy AS
SMP Parts Aktiebolag Norsk avdeling NUF
STARTAX Maskin-Teknisk AS

Steelwrist AS Norge
STILL Norge AS
Svea Maskiner AS
Teijo Norge AS
Exel Machines AS
Toyota Material Handling Norway AS
Trond T. Wikant AS
Truckpartner Norge AS
Trucktech AS
Tyrolit AS
Unicarriers Norway AS
Verktøy AS Industri
Voestalpine HPM Norway AS
Volvo Maskin AS
Wacker Neuson AS
Wirtgen Norway AS
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Byrå: O
ktanO

slo.no   48333

Maskingrossisternes Forening 
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo
Telefon: 22 44 78 73 mgf.no


