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VELKOMMEN TIL

NLF
– bli med på laget



NÆRINGSPOLITIKK: 
NLF er næringens stemme i møte med politikere, myn- 
digheter og omverdenen. NLF følger med i utvikling- 
en og fanger opp signaler tidlig. Vi har god kontakt 
med det offentlige, og våre argumenter blir hørt. 

NLF jobber langsiktig. Vi er med i offentlige høringer 
og samarbeider ofte med andre organisasjoner og 
berørte interessenter i bransjen. Det er derfor vi opp- 
når resultater. 

Som NLF-medlem kan du påvirke hvilke saker for-
bundet skal fokusere på.

LITT OM OSS: 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er Norges største politisk uavhengige nærings- 
og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstran- 
sport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle godstransporten på  
en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal 
medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas. 

Organisasjonen ble etablert i 1935 og forbundet har 4000 medlemmer. Til sammen 
representerer bedriftsmedlemmene mer enn 15 000 biler. NLF er landsdekkende, 
med fylkesavdelinger, regionskontorer og lokalavdelinger. Hovedkontoret ligger 
sentralt i Oslo. Forbundet har 9 regionskontorer spredt utover landet, med ansatte 
som jobber for medlemmene i distriktene. Lokale og regionale medlemstreff  
arrangeres flere ganger årlig. Aktive tillitsvalgte jobber for medlemmenes ve og vel.

’’
                  Vårt hovedmål er
                  å være en aktiv og 
synlig organisasjon som jobber 
utrettelig og målrettet mot å 
gjøre hverdagen enklere for
våre medlemmer.



Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en 
aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig og målrettet for  
å gjøre hverdagen enklere for våre medlemmer. 

NLF søker nye løsninger på kompliserte problemstillinger og uventede utfordringer.  
Jo flere medlemmer vi har, jo større gjennomslagskraft får forbundet overfor samarbeids- 
partnere, politikere og andre sentrale bransjeaktører. 

I tillegg til å være en del av et fellesskap med stor påvirkningskraft, lønner det seg  
også rent økonomisk å være medlem hos oss. 

Som medlem får du svært gode betingelser hos NLFs samarbeidspartnere og leverandører 
innen ulike områder. Ved behov for advokathjelp har du tilgang til NLF-advokatene,  
som er spesialister på godstransportbransjen og våre utfordringer. Det gir trygghet  
å være medlem hos oss. Ta kontakt – det vil lønne seg. 

Velkommen som medlem!

Geir A. Mo 
Administrerende direktør

Velkommen til 
Norges Lastebileier- 
Forbund
– bli med på laget...



  NLF-ADVOKATENE 
– bransjens beste juridiske kompetanse

NLF-advokatene representerer medlemmer både i utenomrettslige 
og rettslige forhandlinger. NLF-advokatene har lang erfaring innen 
de fleste rettslige områder transportnæringen møter: 

•  Arbeidsrett (ansettelse, oppsigelse, omorganisering,  
nedbemanning, permittering, avskjed, lønnskrav, arbeidstid, 
lønnsforhandling) 

• Avtalerett (avtaleutforming, inngåelse, revidering av avtale) 
• Kontraktsrett (kontraktsutforming, kontraktsforståelse) 
• Kjøpsrett (kjøp og salg av motorvogn, utstyr med mer) 
• Transportrett (godsansvar ved skade, totaltap, forsinkelse) 
• Generell forsikringsrett (ansvarsfordeling, ståtid, yrkesskade) 
• Veitrafikk (skader, ulykker, kjøre- og hviletid med mer) 
• Fast eiendom 
• Erstatningsrett (avbrudd, økonomisk tap, yrkesskade) 
• Selskapsrett (stiftelse av selskap, sammenslåing/oppløsning) 

NLF-advokatene representerer arbeidsgiver i et stadig økende antall 
arbeidstvister. NLF-advokatene kan benyttes som mekler i saker, 
samt påta seg oppdrag som voldgiftsdommer i tilfeller hvor det 
er aktuelt. For å sikre gode resultater for medlemmene, benytter 
NLF-advokatene seg av den gode tekniske og økonomiske kom-
petansen i forbundet. 

  ARBEIDSGIVERFORENINGEN
– holder deg oppdatert

NLF bistår i lønnsforhandlinger og rettslige problemstillinger. I 
tillegg forhandler NLF direkte med arbeidstakerorganisasjonene i 
tariffrettslige spørsmål, særavtaler og lokale avtaler. 

  RÅDGIVNING OG KONSULENTTJENESTER 
– det skjer alltid noe i transporten

NLF tilbyr konsulenttjenester innen teknikk, økonomi og økonom-
iske kalkyler. Vi opplever en stadig økende interesse for våre kurs 
og fagsamlinger. På disse kursene oppdager mange deltakere nye 
muligheter for transportøkonomiske forbedringer og bestiller indivi-
duell bedriftsrådgivning fra NLFs transportøkonom. 

  KOLLEGAHJELPEN 
– nærmest når du trenger det mest 

Kollegahjelpen er en frivillig støtteordning for medlemmer og deres 
sjåfører som har vært utsatt for en ulykke. Kollegahjelperne har 
fått opplæring i å støtte andre i krisesituasjoner og har avlagt taus- 
hetsløfte. NLF har en avtale med Sjømannskirken om kollegahjelp 
i utlandet. NLF-medlemmer som også er kunder i If tilbys gratis 
psykologvakt. Mange lastebilsjåfører kan takke Kollegahjelpen for 
at de fortsatt er i jobb i dag. 

   Hvorfor
bli medlem? 



   KVALITETSSIKRING – 
NLFs BRANSJESTANDARD 
– større kontroll og mer fornøyde kunder 

Stadig flere transportbedrifter får nå krav om å dokumentere kvalitet. 
Spesielt kommer dette fra oppdragsgivere som er ISO-godkjente. 
NLFs «Kvalitet og miljø på vei» er utviklet spesielt for transport-
bedriftene. Glem digre ringpermer som står og støver bort i hyllen. 
NLFs bransjestandard skreddersys for din bedrift slik at du har et 
nyttig verktøy for å styre hverdagen bedre. Du får bedre kontroll, noe 
også oppdragsgiveren din vil sette pris på.
   Nå kan også KMV-systemet brukes til å ISO-sertifisere din bedrift 
etter miljøstandard 39001.
   NLFs bransjestandard «Kvalitet og miljø på vei» (KMV) er en selv-
følge for alle som ønsker å kunne legge fram dokumentasjon overfor 
oppdragsgivere, mulige samarbeidspartnere og kontrollører fra bl.a. 
Arbeidstilsynet. Bransjestandarden tilbys nå i praktisk nettutgave. 

  TRAFIKKSIKKERHET 
– et ansvar vi deler

Det viktigste trafikksikkerhetsarbeidet foregår på veien. Imidlertid 
kan også en bedrift gjøre mye, gjennom riktig planlegging, godt ved-
likehold, klare regler og gode holdninger. Gjennom programmet «På 
riktig side» bidrar NLF med kurstilbud, informasjon og mulighet for 
forpliktende deltakelse i vårt skadeforebyggende holdningsarbeid. 
Sammen bidrar vi til å øke sikkerheten på veien.

  NLF-MAGASINET 
– eget medlemsblad 

NLF-Magasinet er vårt eget medlemsblad med fokus på bransjesak-
er, bedrifter, teknikker og mennesker i transportnæringen. NLF-Ma-
gasinet har 8 utgaver i året og gir deg nyttig informasjon både om 
bransjen og foreningen. 

  DIGITAL TILSTEDEVÆRELSE 
– vi når ut til alle! 

Gjennom NLFs målrettede digitalsatsing har vi dokumentert en svært 
høy gjennomslagskraft. NLF-budskapet når ut til flere hundre tusen 
mennesker takket være sterke flermedielle kampanjer. Vi har gan-
ske enkelt bransjens største digitale nedslagsfelt.

’’
                      Glem digre  
                      ringpermer som  
står og støver bort i hyllen. NLFs  
bransjestandard skreddersys  
for din bedrift slik at du har et  
nyttig verktøy for å styre  
hverdagen bedre.



Med skadeforsikring, 
helseforsikring og pensjons-

forsikring er If totalleverandør av 
forsikringsprodukter til NLF. 

Gjennom mange år er det 
utviklet produkter og tilbud som 
ingen andre i markedet kan tilby.

Som ansatt i en NLF-bedrift 
gir If et svært godt tilbud på dine 

private forsikringer.

IF-FORDEL
Bil eller bolig/innboforsikring 

10% rabatt

Bil OG bolig 15% rabatt

I tillegg til IF-FORDEL får 
du en ekstra rabatt på 8-10% 

gjennom NLF-avtalen 
– husk å oppgi avtale nr 653 

når du ringer 02400.

Har du mer enn tre  
forsikringer får du også tilbud 

om fast rådgiver. 
BENYTT DEG AV  

DE GODE MEDLEMS- 

TILBUDENE

BRUK NLF- 

KORTET!

HER ER DET PENGER Å SPARE! 
Her er en liten oversikt over bedriftene vi har avtale med 
i dag og noen av medlemsfordelene. På våre nettsider  
www.lastebil.no finner du alle våre avtaler.

NLF forhandler på vegne av mange medlemmer og oppnår derfor ofte betingelser 
som en enkelt bedrift ikke har tilgang til. Det er opp til deg om du vil benytte deg  
av tilbudet, men mange sier at jo mer de benytter medlemsavtalene, jo mer  
tilfredse blir de. 

NLFs viktigste medlemsavtaler er for tiden: If Skadeforsikring, Cirkle K, Telenor, 
Nordea Finans AS, Dekkmann, Hurtigruta Carglass og Würth. 

En del av våre medlemsavtaler gir også gunstige tilbud til NLF-medlemmenes 
ansatte. Dette kan være et virkemiddel for å holde på god arbeidskraft. 

Medlems- 
fordeler



Med Norges største  
stasjonsnettverk tilbyr Cirkle K 
meget gode betingelser både  
til bedrifter og ansatte på en 

rekke produkter. 

EKSKLUSIVT FOR NLF 
 KAN VI NEVNE:

Truck Deal
25% rabatt på utvalgte  

mat- og drikkeprodukter 

Truckers Club
 GRATIS for 

NLF-medlemmer. Betal kun for  
parkering til rabattert pris

NLF har inngått rammeavtale  
med Telenor. Det betyr at medlemmer 
i NLF får svært gunstige rabatter på 

telefoni, internett og utstyr.

NLF og Transportkompetanse 
Haugesund AS har som visjon å 
etablere Transportkompetanse 

Haugesund AS som næringens egen 
kompetanseleverandør. 

Vi tilbyr «ekstra service» med egne 
fordeler til alle NLF-medlemmer og 
gode betingelser til deg som ansatt 

hos et NLF-medlem. 24-timers 
servicetelefon 09500

Thon Hotels har mange fordeler som 
kan benyttes på privat basis.

Bestill direkte på deres hjemmeside: 
www.thonhotels.no. Firmakode: 

TH21744613. Firmanavn: NLF 

Finansiering av ny bil?  
Sjekk med Nordea Finans –

 vi gir NLF-medlemmer og deres 
ansatte våre beste betingelser!

Dekkmann AS tilbyr topp  
produkter fra ledende dekk- 

fabrikater, og leverer alle typer dekk 
til alle typer kjøretøy fra sine over  

40 avdelinger rundt i Norge. 

Fordelen med å være  
NLF-kunde hos Dekkmann er at  
du kan velge i et bredt utvalg  

kvalitetsdekk, og få akkurat de 
rådene du trenger.  

Alle ansatte i  
NLF-medlemsbedrifter får 50% 

rabatt på vare- og personbildekk.

Med sitt utrolige utvalg er  
Würth den rette samarbeids- 

partneren. Ta kontakt så får du  
også et godt NLF-tilbud

BENYTT DEG AV  

DE GODE MEDLEMS- 

TILBUDENE

BRUK NLF- 

KORTET!



Postboks 7134, St. Olavs Plass 0130 OSLO
Telefon: 415 44 100  •  E-post: post@lastebil.no
www.facebook.com/lastebil 

Hvem kan bli medlem av NLF?
NLF-medlemskap er ikke bare for de store. Om du så eier en varebil eller 20 vogntog, er du en  
bedriftsleder med stort ansvar. Driver du lovlig, ervervsmessig godstransport med vare- og  
lastebil (også egentransport), er du velkommen som medlem av NLF. 

Hva koster det?
Medlemskontingenten i NLF varierer etter størrelse på bedriften (antall biler), og hvor i landet  
den er lokalisert. Kontingenten ligger på ca kr 6 000 for en enbilsbedrift, med et påslag per bil  
utover dette. Bilpåslaget stopper ved 25 biler. Hele beløpet kan utgiftsføres. 

Hvordan 
blir jeg medlem?

For mer informasjon om medlemskap, 
gå inn på www.lastebil.no  

eller kontakt oss på 
tlf: 415 44 100

www.lastebil.no


