
TARIFF OPPGJØRET
2022

Bruk stemmeretten!
Da vi trodde samfunnet skulle tilbake til normalen etter pandemien 

møtte vi mange nye utfordringer. En økende prisvekst etterfulgt av en 

strømkrise. Og til slutt krigen i Ukraina. I tillegg til de store menneskelige 

lidelsene, skaper en krig i Europa stor usikkerhet.

Etter to magre koronaoppgjør hadde vi et tydelig mandat: Å styrke 

kjøpekraften. Men også å utvikle avtalene våre, noe vi i år har klart på 

denne overenskomsten. I dette oppgjøret har vi landet på et økonomisk resultat som er 

høyere enn anslått prisvekst i mars 2022.

I oppgjøret på Overenskomst for Transportselskaper i Norge avtale 377 bygger vi på front-

fagets ramme. De viktigste resultatene kan du se på de neste sidene. Nå skal du som er 

medlem være med på å bestemme om dette forslaget er godt nok. Vi skal ha uravstemning 

onsdag 22. juni 2022, og jeg håper du vil delta i denne. Fellesforbundets forhandlingsut-
valg har enstemmig anbefalt å stemme JA til forslaget! Jeg håper du vil sette deg inn i 

resultatene, og bruke din stemmerett!

Med vennlig hilsen

Ole Einar Adamsrød, forhandlingsleder
Bruk din rett og plikt: 
stem ved uravstemningen 
22. juni!

Informasjon om resultatene av mekling på

Overenskomst for Transport
selskaper i Norge NHO/LT  →



Partene ble i onsdag 11 mai enige, 
etter to dager med forhandlinger 
mellom, Fellesforbundet på den ene 
siden, og NHO Logistikk og Transport 
på den andre siden.

Noen av de viktigste  
resultatene:

Økonomi
Alle som ligger over minstelønns-
satsen får et generelt tillegg på  
kr 4,- fra 1. april 2022.

Minstelønnssatsene øker fra 1. april 
med 4,- kroner.

Fra 1. juli øker minstelønnssatsene 
med kr 7,- som gir en total økning på 
minstelønn i 2022 på kr 11,-

Fagbrevet fikk en økning på kr 2,- til 
kr 11 fra 1. april 2022.

Matpenger
§ 3.4.2 Diett ved overtid Matpenge-
satsen økes til kr 96,-

Arbeidstøy
Bedre bestemmelser om tilpasset 
arbeidstøy for både kvinner og menn.
Rett til vernebriller med styrke er 
inntatt i § 4.1.

Avlønning langtransport 
Hele § 8 er tatt bort og med dette 
skal langtransportsjåfører avlønnes 
som distribusjon og nærtransport-
sjåfører. 

Langtransportsjåfører får med dette 
avlønning etter minstelønnssatsene 
og lønnsstigen i § 7.1, noe de ikke har 
hatt muligheten til tidligere.

Med dette er produktiv og passiv tid 
tatt ut av overenskomsten, og skal 
ikke benyttes ved beregning av lønn.
Endringene er gjeldene fra 1. juni 
2022.

Anbefalt forslag for 
Overenskomst for Transport
selskaper i Norge NHO/LT   



Tjenestepensjon
Ny § 6.5 Tjenestepensjon 

Dette gir nå rett og plikt til mellom 
partene at de skal ha en gjennom-
gang av de etablerte bedriftsordnin-
gene en gang i tariffperioden.

Lokale forhandlinger
Det er avsatt midler i rammen til 
lokale forhandlinger på lønn og 
goder lokalt, noe som vi håper 
blir benyttet til å gi en ytterligere 
lønnsøkning.

Vil du lese hele forslaget, kan du hente det 
opp ved å bruke denne QRkoden

Du kan også gå direkte inn på vår hjemmeside:  

www.fellesforbundet.no/tariff2022

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med den 

tillitsvalgte på din arbeidsplass



Tariffrevisjonen 2022:

Stemmeseddel over 
forslag til ny tariffavtale

Overenskomst for 
Transportselskaper 
i Norge NHO/LT

LA
YO

U
T:

 L
O

 M
ED

IA
  |

  T
R

Y
K

K
: B

K
 G

R
A

FI
S

K

Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

(Sett kun kryss i ei rute. Stemmesedler med mer enn ett 
kryss blir forkastet!)


