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INVITASJON TIL TARIFFKONFERANSEN – ARBEIDSRETTSSEMINAR 2014 
 
Det inviteres til tariffkonferanse og arbeidsrettseminar for 2014. Konferansen og 
seminaret finner sted: 
 

Tirsdag 11. og onsdag 12. mars 2014 på Scandic Airport Hotel Gardermoen 
 
 
Årets tariffkonferanse vil som i 2013 bli kombinert med et arbeidsrettsseminar, og 
strekke seg over 2 dager. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har sagt ja til å 
komme og snakke om regjeringens politikk.  
 
Arbeidsgiverforeningen i NLF dekker seminar og opphold for 1 deltaker pr. bedrift som 
har tariffavtale og er medlem i Tariffelleskapet. Dersom bedriften stiller med flere, 
koster dette kr 2 500 pr person inklusive overnatting og helpensjon. Det er også 
adgang for andre til å delta på seminaret til samme prisen, dersom det er ledig plass. 
Fristen for påmelding er den 25. februar 2014. Påmelding kan skje til lk@lastebil.no 
eller abm@lastebil.no.  
 
Program 
Det endelige programmet vil det bli informert om på NLFs nettsider lastebil.no om kort 
tid. Imidlertid er det klart at følgende tema vil bli behandlet: 
 

 Gangen i lønnsoppgjøret – formelle sider, praktiske råd 
v/ Rolf Negård, NHO    

 Endring og opphør av særavtaler – endring av eksisterende lønnssystem, 
gjennomføring av overgangsforhandlinger etter HA § 3-7.  
v/ Rolf Negård, NHO 
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Side 2 
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 Regjeringens arbeidslivspolitikk og den økende internasjonale konkurransen – 
samarbeid på tvers av etater v/ statsråd Robert Eriksson 

 Bruk av GPS/flåtestyring og data fra tachograf/fartsskriver til kontroll og 
timeregistrering – regler og fremgangsmåte for bruk 
v/ Henok Tesfazghi, rådgiver i Datatilsynet 

 Allmenngjøring av tariffavtaler – løsning på kabotasjeproblemer? Rettslige og 
praktiske konsekvenser sett fra YTF sitt ståsted 
– Innledning v/advokat Ken Roger Yttereng, YTF 
– Diskusjon ledet av advokat Robert Aksnes, NLF 

 Utforming av særavtaler – tips og eksempler 
v/ advokat Ken Roger Yttereng, YTF, Morten Hagen, NTF og Robert Aksnes, NLF  

 Kort om NLFs strategi fremover  
v/ adm. direktør i NLF, Geir A. Mo  

 Pensjonsspørsmål og nye regler – gode råd og konsekvenser  
v/ ikke avklart  

 Mulige krav fra arbeidstakerorganisasjonene – krav fra NLF 
– Innledning v/ advokat Robert Aksnes 

 Tariffkonferansens formelle del – årsberetning, innkomne saker, valg av 
tariffutvalg  

 

Endelig program med vil foreligge om kort tid. Saksliste til tariffkonferansens formelle 
del sendes iht. vedtektene ut senest 14 dager før konferansen. 
 
Velkommen! 
 
Med hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 

 
Robert Aksnes 
   
    


