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VI BIDRAR TIL Å GJØRE
DIN TARIFFAVTALE
KONKURRANSEDYKTIG

ARBEIDSGIVER
NLF

NLF er også en 
arbeidsgiverorganisasjon
NLF er en næringsorganisasjon. Vi har lang fartstid i å 
forsvare og fremme lastebileiernes interesser. En viktig 
del av dette arbeidet er at vi stiller opp for deg som 
arbeidsgiver – og for de av våre medlemmer som har 
tariffavtale.

Din bedrift – en tariffbedrift?
En tariffbedrift er en bedrift som har inngått en 
tariffavtale med en landsdekkende arbeidstaker-
organisasjon.I �sjåførverdenen� dreier det seg som 
regel om:

•   LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund 
(NTF)

•   YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet (YTF)
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VI ER DER
FOR DEG SOM 

TARIFFBEDRIFT OG 
ARBEIDSGIVER

Hva er en tariffavtale?
En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom din 
bedrift og nasjonalt fagforbund,  der  vi  –  som arbeidsgiverorganisasjon 
–  er part i avtalen. Vi  stiller med andre ord opp og forsvarer dine inter-
esser, både overfor fagforbundene nasjonalt og overfor lokale 
tillitsvalgte/ansatte i din bedrift.

Tariffavtalen skiller seg fra lokale �husavtaler� mellom ledelsen 
og de ansatte i en bedrift. Men også lokale �husavtaler� inneholder 
gjerne bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. Og de må også, som 
tariffavtalene, forholde seg til norsk lov.

Er en tariffavtale farlig?
For de som tror at en tariffavtale er �kroken på døra� kan det være
grunn til å høre på erfaringene til Elling Haukebøe, firmagründer 
og mangeårig leder av Haukebøe Transport AS:

�Tariffavtalen har for oss resultert i ryddigere og enklere forhold for våre 
ansatte. Vi har kun to (tillitsvalgte) å diskutere lønn og lønnsvilkår med. 
Tariffavtalen har gjort at vi har fått et bedre forhold der ansatte også 
får mer medbestemmelse i hvordan arbeidet legges opp.�
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NLF Arbeidsgiver – hva gjør vi 
for deg som tariffbedrift?
Generelt bistår vi din bedrift i tariffspørsmål Generelt bistår vi din bedrift i tariffspørsmål 
– så lenge tariffavtalen eksisterer.– så lenge tariffavtalen eksisterer.

Slik bistand kan eksempelvis dreie seg om:
•  •  å sjekke om grunnlaget for en tariffavtale er til stedeå sjekke om grunnlaget for en tariffavtale er til stede
•  •  å utarbeide særavtale som sikrer at din bedriftså utarbeide særavtale som sikrer at din bedrifts

markedssituasjon, type kjøreoppdrag mv. ivaretasmarkedssituasjon, type kjøreoppdrag mv. ivaretas
på en best mulig måte – innenfor rammen av på en best mulig måte – innenfor rammen av 
tariffavtalentariffavtalen

•  •  opplæring generelt (kurs, konferanser)opplæring generelt (kurs, konferanser)
•  •  bedriftsbesøk spesieltbedriftsbesøk spesielt
•  •  å delta i tvistesaker med de ansatte og/eller å delta i tvistesaker med de ansatte og/eller 

fagforeningenfagforeningen
•  •  å kjøre eventuelle tvistesaker for nemnd eller domstolå kjøre eventuelle tvistesaker for nemnd eller domstol
•  •  å holde deg oppdatert om aktuelle lover og forskrifter å holde deg oppdatert om aktuelle lover og forskrifter 

i arbeidsliveti arbeidslivet
•  •  å forhandle om tariffavtaler på medlemmenes vegneå forhandle om tariffavtaler på medlemmenes vegne
•  •  å drifte et tariffutvalg sammensatt av valgte å drifte et tariffutvalg sammensatt av valgte 

representanter fra NLFs medlemsbedrifterrepresentanter fra NLFs medlemsbedrifter
•  •  å forhandle fram evt. nye tariffavtaler ved behovå forhandle fram evt. nye tariffavtaler ved behov
•  •  å påvirke rammebetingelsene for næringen å påvirke rammebetingelsene for næringen 

– som arbeidsgiverorganisasjon– som arbeidsgiverorganisasjon

Og glem ikke at...
•  •  NLF er den arbeidsgiverorganisasjonen i Norge NLF er den arbeidsgiverorganisasjonen i Norge 

med klart flest medlemmer fra lastebilnæringenmed klart flest medlemmer fra lastebilnæringen
•  •  NLF har mer enn 80 års erfaring fra bransjenNLF har mer enn 80 års erfaring fra bransjen

Vil du vite mer?
Da kan du lese mer om NLF Arbeidsgiver på vår Da kan du lese mer om NLF Arbeidsgiver på vår 
hjemmeside hjemmeside www.lastebil.nowww.lastebil.no under fanene  under fanene 
�Medlem� og �NLF Arbeidsgiver�.�Medlem� og �NLF Arbeidsgiver�.

Eller kontakt oss direkte:
Olav G. Hermansen ogh@lastebil.no Tlf. 941 45 960Olav G. Hermansen ogh@lastebil.no Tlf. 941 45 960
Lill Korsnes lk@lastebil.no Tlf. 452 77 206Lill Korsnes lk@lastebil.no Tlf. 452 77 206




