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Innledning
På tross at våren så vidt har rukket å melde sin ankomst, er «vårens vakreste eventyr» etter
alle solemerker allerede over for NLF Arbeidsgiver. For første gang i manns minne greide
partene å komme fram til en løsning i lønnsoppgjøret uten å havne hos riksmekleren. I
denne utgaven av Tariff-Info kan du lese mer om resultatet av forhandlingene, og hva disse
vil bety for din bedrift.
Enighet i årets lønnsoppgjør!
Enighetsprotokollene mellom NLF og Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet resulterte i et
generelt tillegg på fire kroner, samt å øke fagbrevtillegget med to kroner fra 1. april. Videre
skal minstelønnssatsen heves med syv kroner fra 1. juli, gitt at resultatet blir godkjent i
uravstemning.
Forenkling av lønnssystemet
Partene ble også enige om å avvikle de særegne lønnsbestemmelsene for langtransport
(aktiv og passiv tid) med virkning fra 1. juli. Dermed vil alle sjåfører følge samme lønnssystem
etter dette. Dette var et viktig krav for fagforeningene, og en krevende øvelse å få i havn.
Forutsetningene for at arbeidsgiversida kunne gå med på dette, var kostnadsnøytralitet i
forhold til dagens lønnsbestemmelser innen langtransport. Inntil 1. juli forlenges nåværende
lønnsbestemmelser for langtransport med aktiv og passiv tid, inkludert det generelle
tillegget og økt fagbrevtillegg fra 1. april.
Følgende nye minstelønnssatsene gjelder for distribusjon/nærtransport fra 1. april 2022:
37,5 timers uke
0-3 års ansiennitet
3-6 års ansiennitet
Over 6 års ansiennitet

Minstelønn måned – kr.
30 888,50
31 214,50
31 540,50

Minstelønn per time – kr.
189,50
191,50
193,50

For langtransport gjelder følgende fra 1. april – 30. juni 2022:
Sats for produktiv tid: Kr. 122,66 per time
Sats for passiv tid: Kr. 52,74 per time
Følgende minstelønnssatser for alle sjåfører gjelder fra 1. juli 2022:
37,5 timers uke
0-3 års ansiennitet

Minstelønn måned – kr.
32 029,50
1

Minstelønn per time – kr.
196,50
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Over 6 års ansiennitet

32 355,50
32 681,50
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198,50
200,50

Fagbrevstillegget økes med kr. 2, og utgjør etter 1. april kr. 11,00 per time.
Innretning og etterbetaling
Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før
vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg,
ubekvemstillegg, helligdagstillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.
Resultatet er anbefalt av begge parter, og svarfrist for uravstemning er satt til den 22. juni.

Mvh.
Knut Gravråk, fagsjef for arbeidsgiverspørsmål og
Lill Korsnes, administrasjonskonsulent.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss om dere har spørsmål!
Knut nås på telefon: 928 33 991 eller e-post: kg@lastebil.no
Lill nås på telefon: 452 77 206 eller e-post: lk@lastebil.no
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