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Norsk Transportarbeiderforbunds 

organisasjons- og avtaleområderorganisasjons- og avtaleområder

Avisbud� Avisbud
� Avispakkeriarbeidere
� Bussjåfører 
� Drosjesjåfører
� Godssjåfører (nær- og langtransport)
� Grossistarbeidere (lagerarbeidere og sjåfører)� Grossistarbeidere (lagerarbeidere og sjåfører)
� Havnearbeidere
� Miljø, renovasjon og gjenvinning

Spedisjonsarbeidere (terminalarbeidere)� Spedisjonsarbeidere (terminalarbeidere)
� Mobilkranførere
� Oljeselskaper (nedstrømsvirksomhet)Oljeselskaper (nedstrømsvirksomhet)



Bussektoren

� Normallønnsavtaler
� Høy organisasjonsgrad (+ 90 prosent i fire 

forbund)forbund)
� 100 prosent tariffdekning

Lav lønn (85 prosent av industriarbeiderlønn)� Lav lønn (85 prosent av industriarbeiderlønn)
� Offentlige innkjøp og anbud
� Anbud og virksomhetsoverdragelse?� Anbud og virksomhetsoverdragelse?
� Ny bransjeavtale (lønnsnivå – ”tilnærmet lik 

industriarbeiderlønn”)industriarbeiderlønn”)



Lagerarbeid innen spedisjons- og 

grossistsektorengrossistsektoren

� Minstelønnsavtale
� Lønnsgarantibestemmelse på individnivå

”høy” organisasjonsgrad� ”høy” organisasjonsgrad
� Vikarbruk og midlertidig ansettelser

Blaalid -utvalget og arbeidsutleie� Blaalid -utvalget og arbeidsutleie

� Outsourcing
� Spekter -modellen (bedriftsvise avtaler)� Spekter -modellen (bedriftsvise avtaler)



Havnearbeidere

� ”Å bli tråkka på”
Closed Shop� Closed Shop

� Tilføringsplikt
� 3 tariffavtaler
� EUs havnedirektiv

� Nr. 1 (stoppet)
� Nr. 2 (stoppet)� Nr. 2 (stoppet)
� Nr. 3??

� Sjøfolkenes arbeidsoppgaver?
Industrihavner?� Industrihavner?

� Privathavner?



Nær- og langtransport av gods

� Nasjonal transport
Internasjonal transport� Internasjonal transport
� Import og eksportkjøring (fra eget land)
� Tredjelandskjøring (transport mellom andre land)

Cabotagekjøring (innenlands transport i annet land)� Cabotagekjøring (innenlands transport i annet land)
� Lav organisasjonsgrad
� SjåførmangelSjåførmangel
� Felles regelverk i EU/EØS

� Kjøre- og hviletid
� Arbeidstid� Arbeidstid

� Lønn og lønnssystemer



Allmenngjøring og lovfesta minstelønn

� Allmenngjøring er er i dag ikke aktuelt innen Norsk  
Transportarbeiderforbunds organisasjons - og Transportarbeiderforbunds organisasjons - og 
avtaleområde

� Allmenngjøring er et sikkerhetsnett, kan i framtida  bli 
aktuelt for noen områder

� Lovfesta minstelønn er et organisasjonsfiendtlig ti ltak
� Vil undergrave den norske (nordiske) fagforeningsku ltur � Vil undergrave den norske (nordiske) fagforeningsku ltur 

og tariffsystem
� Vil føre til økt konkurransevridning mellom organis erte og 

uorganiserte bedrifteruorganiserte bedrifter


