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Til avdelinger, klubber (via avdeling) og enkeltstående bedrifter  

 

Tariffoppgjøret 2020 – Godstransport - NLF 2020-2022, ny 2-årig tariffavtale.  
 

Ved uravstemningen 13.11.2020 ble forhandlingsforslaget fra det forbundsvise tariffoppgjøret mellom Fellesforbundet og 

NHO/Logistikk og Transport godtatt.  

 

Den trykte utgaven av overenskomsten for Transportbedrifter i Norge blir sendt avdelinger og klubber så snart den er klar.  

 

Endring av § 7.1 Månedslønn (Distribusjon/nærtransport) 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020. 

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr. 1,50 per time fra 1. april 2020. 

 

Minstelønnssatser for sjåfører distribusjon / nærtransport gjeldende fra 1. april 2020: 

0-3 år kr. 29.005,85 per mnd. (kr. 177,95 per time) 

3-6 år kr. 29.331,85 per mnd. (kr. 179,95 per time) 

6 + år kr. 29.657,85 per mnd. (kr. 181,95 per time) 

 

Minstelønnssatsene for sjåfører distribusjon / nærtransport økes slik med virkning fra  

1. oktober 2020: 

0-3 år kr. 29.706,75 per mnd. (kr. 182,25 per time) 

3-6 år kr. 30.032,75 per mnd. (kr. 184,25 per time) 

6 + år kr. 30.358,75 per mnd. (kr. 186,25 per time) 

Satsene inkluderer det generelle tillegget og godsbransjetillegget. 

 

Endring av § 8.2 Produktiv tid (Langtransport) 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020. 

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr. 1,50 per time fra 1. april 2020. 

Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr. 111,11 per time med virkning fra 1. april 2020. 

Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr. 115,41 per time med virkning fra 1. oktober 2020. 

Satsene inkluderer det generelle tillegget og godsbransjetillegget. 

 

Endring av § 8.3 Passiv tid (Langtransport) 

Ny ordlyd i § 8.3 skal lyde som følger med virkning fra 1. april 2020: 

"Passiv tid lønnes med 43% av satsen for produktiv tid." 

Partene er enige om at det gjøres ingen omregning i mellomoppgjøret 2021. 

 

Endring av § 9.1 Lønnstabeller (Verksted og renhold) 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr. 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020. 

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr. 1,50 per time fra 1. april 2020. 

 

Satsene for Verkstedarbeidere, Hjelpearbeidere, Vaskere og Renholdspersonell innvendig renhold (slik de var per 

01.04.2019) heves med kr. 6,30 per time med virkning fra 1. oktober 2020. inkludert det generelle tillegget og 

godsbransjetillegget. 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Stig Lundsbakken Ole Einar Adamsrød 

(sign.)             (sign.) 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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