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Hilde Natedal er regionens mest aktive NLF 
tillitsvalgte 

 
På tross av at Hilde Natedal er regionens travleste 
NLF tillitsvalgte og har en nøkkelrolle i 
familiebedriften, får hun likevel tid til å nyte 
mange fine dager på hytta og med sine nærmeste. 
 
-Det handler om å prioritere godt og ha en noenlunde 
strukturert tilværelse, forklarer hun. Dessuten ligger 
både bedriften, bostedet og hytta i en fin nærhet til 
hverandre i området Porsgrunn – Bamble. Hytteidyllen 
på den fine Bjørkøya i Telemarksskjærgården er et 
godt sted å lade batteriene for å få overskudd til å 
mestre en til tider krevende hverdag. 

 
I 2021 fikk hun hele 120 døgn på hytta med, så hyttekontortilværelsen har hun 
virkelig fått erfaring med. 
 
 
Særegen familiebedrift 
 
Familiebedriften Tipp Transport er spesiell i sitt slag med mange fra familien 
involvert på eiersiden og i driften. 6 av 10 i administrasjonen tilhører familien og 
en stesvigermor er også inne på eiersiden. I tillegg er 4 fra neste generasjon innom 
for sommerjobbing. 
 

 
 
På firmaets nettside skriver de dette om sin virksomhet: 

mailto:rnw@lastebil.no


Side 2 

 
 
 

 

 
«Tipp Transport er et familieselskap som ble etablert i 1997. Vi er 106 fast ansatte 
som alle snakker norsk, eller et annet skandinavisk språk.  Dette er fordi vi satser 
på transport med mye kommunikasjon med kunder, og vi verdsetter effektiv 
kommunikasjon mellom aller parter. Videre har vi tariffavtaler, 55 egne lastebiler 
og 15 maskiner. Gjennomsnittlig omsetning er ca. 180 millioner i året. I tillegg til 
effektivitet og kommunikasjon så verdsetter vi også et godt arbeidsmiljø. Fokuset 
vårt på arbeidsmiljø resulterte at vi vant IA-prisen i 2018. Vi var også heldige å bli 
nominert til «Entrepreneuer of the year» i 2015. I tillegg til disse prisene er vi også 
en Fair Transport bedrift.  

Fornøyde kunder er nøkkelen til vekst og dette er noe vi stadig jobber med. Vi 
jobber tett og langsiktig med kundene våre og forsikrer at kundenes 
produksjon fungerer ypperlig. Derfor har vi gjennom årene utvidet tjenestene våre 
til å omfatte mer enn bare transport fra a til b. Eksempler på oppgaver vi gjør for 
kundene våre er: 

• pakke i sekk 
• har eget blandeverk hvor vi lager produkter som brukes i produksjonen 

deres 
• selger biproduktet til kunden 

 
Tipp Transport opererer innenfor flere transportsegmenter. 
 

• Stor avdeling som driver med logistikkoppgaver for industrien på Herøya.  
• Gasstransport er en stor aktivitet 

o Både i Norge og Sverige 
• Tippbiler 

o Asfaltbiler 
o Tippbiler med vanlig lemmer 

• Spesialbiler 
o Sugebil 
o Transport av spesialavfall med væsketett beholdere 

• Krokbiler 
• Maskiner. 

o Hjulastere 
o Gravemaskiner 

• Kranbiler 
• Trekkvogner 

o Sidelastere 
o Trailere til mange forskjellige oppdrag 
o Bulkbil for kalk og sement og andre tørre varer 

  
Og til de oppgaver vi ikke klarer å løse med eget materiell har vi 
samarbeidspartnere som kan leies inn. 
 
Tipp Transport består Tipp Transport Holding AS på toppen med henholdsvis Tipp 
Transport AS og Tipp Transport Sverige AB som reine driftsselskaper. Videre så 
har vi Tipp Transport Eiendom AS hvor vi samlet de ulike eiendommene våre.»  

https://lastebil.no/Om-NLF/Fair-Transport
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Solid Bakgrunn 
 
Ektemann Morten Natedal er daglig leder i Tipp Transport og Hilde er personal- og 
kvalitetsansvarlig. Det er ikke bare hun som har mange oppgaver i NLF, men 
Morten er i tillegg nestleder i styret for NLF Telemark. De to traff hverandre under 
studietiden i Molde, og reiste sammen for å studere ved University of Westminster 
i London. Derfra kan de skilte med hver sin mastergrad i transport og logistikk. 
 

 
 
Hilde startet sin jobbkarriere som transportkonsulent i et busselskap og fikk 
senere noen år som byråkrat i samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Deretter arbeidet hun i Oslo Sporveier sin administrasjon og i 
Transportbrukernes Fellesorganisasjon under NLF sin viseadministrerende 
direktør Jan-Terje Mentzoni sin ledelse. Den siste jobben hun hadde før hun startet 
i familiebedriften var å være markedssjef i Norgestaxi. Til OL på Lillehammer 
meldte hun seg frivillig for å arbeide med transportopplegget for OL-deltakerne. 
 
Som næringspolitisk engasjert i NLF føler Hilde det har gitt henne nyttige 
erfaringer å ha vært på alle sider av mange bord innen transport og samferdsel. 
Det politiske spillet synes hun det til tider kan være utfordrende å delta i, men hun 
synes årene i NLF har vært lærerike. 
 
 
Mye aktivitet – store utfordringer for næringen 
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Hilde er inne i sitt fjerde år som region 3 sitt forbundsstyremedlem. I tillegg til 
ivaretakelse av forbundsstyrevervet deltar hun også i møtene til de tre 
fylkesstyrene i regionen. Dette innebærer mange møtedager og en del andre 
forpliktelser. Hun leder også faggruppen for varebil og har ansvar for å følge opp 
en av forbundets kommersielle samarbeidspartnere gjennom et markedsråd. 
 

 
 
Arbeidet som tillitsvalgt i NLF trives Hilde godt med. Hun synes det har vært noen 
givende år, hvor hun har fått jobbe med viktige utfordringen for næringen. Den 
siste tidens krise med høye drivstoffpriser har vært en tøff periode. Hun synes det 
er frustrerende at regjering og storting ikke foretar seg noe, trass i de veldig klare 
situasjonsbeskrivelsene de har fått både fra NLF og enkeltbedrifter. 
 
Rekruttering til næringen har vært et annet tema det har vært viktig for NLF å ha 
fokus på. Etter dieselpriskrisen har dette kommet litt i skyggen, men vi må ikke 
glemme at det forhåpentligvis skal komme bedre tider igjen hvor 
transportnæringen er avhengig av å få rekruttert mer arbeidskraft. Her ser Hilde 
store utfordringer, blant annet i forhold til å få flere jenter til å velge sjåføryrket i 
fremtiden. Transportnæringen kan i vår tid by på mye bedre forhold enn før. 
Mange bedrifter er som Tipp Transport opptatt av at det skal ligge godt til rette for 
at arbeidshverdagen kan være slik at begge kjønn skal finne det attraktivt å være 
sjåfør. Generelt må alle ledd i næringen jobbe med holdninger slik at vi får en 
kultur hvor jenter blir godtatt på lik med guttene.  
 
 
Trenger flere kvinner 
 
Det er ikke bare i sjåføryrket hun mener næringen trenger flere kvinner, men også 
både i bedrifts- og organisasjonsledelse. I 2022 er det ikke godt nok at hun er 
eneste kvinne i forbundsstyret. Derfor håper hun at det etter hvert skal komme 
flere kvinner med på alle nivå. -De beste lagene får vi når vi har en god blanding av 
kjønn og kvaliteter. I fylkesstyrene i region 3 har vi kvinner i alle styrene som gjør 
en strålende jobb, og damenes sterke rolle bidrar trolig vesentlig til at vi har gode 
styrelag med god stemning i regionen. Hilde oppfordrer kvinner i organisasjonen 
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til å påta seg oppgaver. -Vi jenter er generelt for opptatt våre begrensninger 
istedenfor å fokusere på hvordan vi kan bidra til å utvikle både næringen vår og 
oss selv. 
  
 
Positiv innstilling viktig for godt samarbeidsklima 
 
En viktig årsak til at Hilde finner det inspirerende å være så tungt engasjert i NLF 
organisasjonen er det fine samarbeidsklimaet hun har opplevd i de organene er 
med i. Det at folk deltar i arbeidet med en positiv innstillig og er konstruktive og 
vennlige mener hun er en viktig suksessfaktor. -I de tre fylkesstyrene i region 3 er 
det positiv atmosfære og det arbeides svært godt. Det samme i forbundsstyret hvor 
det har vært lærerikt å få delta. Riktignok er det mange saker og mye å sette seg 
inn i, men dette bidrar også til å gjøre det interessant å delta. Dessuten er det god 
takhøyde i diskusjonene. Hun opplever det også som en del av sin oppgave å være 
en lyttepost i regionen, og ta med seg saker og signaler fra diskusjonene der til 
forbundsstyret. -Det er viktig at vi vet hva som rører seg i vår medlemsmasse og at 
vi tar tak i de utfordringene både små og store bedrifter har. 
 

 
 
Hilde er dessuten tilfreds med det samspillet som er mellom valgte organer og 
administrasjon i NLF. -Vi er helt avhengige av å ha et profesjonelt apparat å støtte 
oss på for å oppnå gode resultater for næringen. Det er de valgte organene som 
staker ut kursen og tar beslutninger, men for å få det rette grunnlaget for å gjøre 
dette er det avgjørende med en solid administrasjon som forbereder saker godt, 
gir råd og faglig støtte, samt gjør de riktige grep i den daglige drift av 
organisasjonen. 
 
 
Uten lastebilen stopper Norge 
 
Transportnæringen er blant de deler av næringslivet som står overfor de 
vanskeligste utfordringene. Nå er det særlig drivstoffprisene som rammer 
næringen hardt. Regjeringens mangel på handlekraft i denne situasjonen har vært 
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nedslående. NLF har fortsatt fullt fokus på saken. I tillegg står også andre 
utfordringer i kø – som rekruttering til næringen, nedskalering av veiplaner, 
bompenger, reguleringer og tøff internasjonal konkurranse. Hilde Natedal er 
motivert til å kjøre på videre for å fremme transportbedriftenes interesser. –Det er 
faktisk sant at «uten lastebilen – stopper Norge», sier hun. 
 

 
 
 

Endelig klart for Dyrsku’n igjen etter 2 års opphold 

 
9. – 11. september er NLF igjen på plass på Dyrsku’n i Seljord sammen med 
flere av forbundets samarbeidspartnere. Velkommen til et besøk på vår 
stand i507. 
 

 
 
Frem til 2020 hadde det vært en uavbrutt rekke av Dyrskuarrangement siden 
1866. Etter to års pandemiopphold blir det nå endelig en ny mulighet til å besøke 
det tradisjonsrike handelsmarkedet, som etter hvert også ha utviklet seg til å bli en 
møteplass for politikk, underholdning og opplevelser. For næringsorganisasjoner 
som vår er det en møteplass for medlemmer og en arena for å markedsføre 
rekruttering til næringen og gode tilbud til medlemsbedriftene fra våre fremste 
samarbeidspartnere. 
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Medlemsbedriftene oppfordres til å stille med ledelse og ansatte for en hyggelig 
bransjeprat. Personlige medlemmer/seniormedlemmer og andre 
bransjeinteresserte er og også hjertelig velkommen. 
 
Vi er på utstillingsområdet for maskin og anlegg, med stand nummer i507. 
 
Les mer om Dyrsku,n: 
 
Forside - Dyrsku'n (dyrskun.no)  Arenaoversikt - Dyrsku'n (dyrskun.no) 
 
 

 
 
 
 

 
 
Lenke til kampanjen: 
Fordeler - NLF - Dekkmann 
 
 

https://www.dyrskun.no/
https://www.dyrskun.no/arenaoversikt/
https://www.dekkmann.no/bedriftskunde/nlf.html
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NLF jubilanter etterlyses 
 
Mange som skulle ha hatt tildelt jubileumsutmerkelser for medlemskap i 
NLF i perioden fra 2019 har ennå ikke mottatt dem. Etter at pandemien har 
satt mye på vent vil vi den kommende tiden ha en offensiv for å få formidlet 
jubileumsutmerkelser til dem som ennå ikke har fått. Dyrsku’n i Seljord blir 
første anledning for dem som har mulighet til å komme dit. 
 

 
Bilde fra utdeling av utmerkelser i 2019 

 
Ikke alle deltok på regionens årskonferanse og fikk utmerkelser for 
medlemskapsjubileum i NLF i 2019. I 2020 og 2021 satte pandemien en stopper 
for samlinger. For 2022 er foreløpig få utmerkelser blitt utdelt.  
 
Gjennom fylkes- og lokalavdelingene vil vi utover i året forsøke å få kontakt med 
de jubilanter som ennå ikke har mottatt sine utmerkelser. Første anledning blir 
Dyrsku’n i Seljord. Vi oppfordrer derfor jubilanter til å melde seg på vår stand for å 
motta sine utmerkelser. 
 
 
2020 jubilanter NLF Buskerud 
 
60 år  
Svein Edvin Ekeren, Flå  
 
50 år  
Arvid Øia, Flesberg  
Halvor Jorde, Nesbyen 
  
40 år  
Geir Fanuelsen, Drammen  
Kjell Ove Haugerud, Røyken  
Øivind Hansen, Lier  
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Knut Bakken, Modum  
Ole Varlo, Modum  
Arnt Kr. Bergan, Sigdal  
Anders Eidal, Øvre Eiker  
Hans Erik Skarvhellen, Ringerike  
Torger Ekra, Krødsherad  
 
25 år  
Leif Kåre Helling, Flå  
Svein Ringstad, Lier  
Harald Samuelsen, Drammen  
Kjell Sund, Drammen  
Ragnar Bendiksby, Sigdal  
Jørn Reiersen, Drammen  
Nils Petter Sem, Øvre Eiker  
 
10 år  
Jan Henrik Bruun, Øvre Eiker  
Rune Klevstad, Kongsberg  
Ronny Nybråten, Øvre Eiker  
Bernt Ole Åsen, Ringerike  
Marius Rustand, Flesberg  
Ola Egil Leikvold, Gol 
 
 
2020 jubilanter NLF Vestfold 
 
40 år 
Asbjørn Bekkevoll, Sandefjord  
Terje Hannevold, Steinsholt  
Jan Tveiten, Svarstad  
Jan Magnus Olsen, Andebu  
Roar Mørken, Revetal  
Oddmund Holmøy, Revetal  
 
25 år  
Jan-Petter Abrahamsen, Janki Transport AS, Skoppum  
 
10 år  
Jan Petter Mindrum, Mindrum Transport AS, Stokke  
Finn Ødegård, Ødegård Transport AS, Sandefjord  
Morten Haugene, Morten Haugene Transport, Stavern 
 
 
2020 jubilanter NLF Telemark 
 
50 år  
Jan Gunnar Kløverud, Allum Transport AS, Siljan  
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Salve J. Felle, Åmli  
Kjell Høiseth, Siljan  
Leif Kvås, Treungen  
 
40 år  
Hallvard Langkås, Langkås Transport AS, Bø  
Tore Buer, Porsgrunn  
Lars-Erik Johnsen, Nilsen og Kokkersvold AS, Porsgrunn  
Olav J. Lurås, Tinn  
Odd O. Tveit, Drangedal  
Sigurd Stavenes, Akkerhaugen  
Øistein Nilsen, Porsgrunn  
 
25 år  
Cato Rekanes, Hørte  
Ole Reidar Karlsen, Skien  
Thor Ole Fatland, Hjartdal  
 
10 år  
Terje Natedal, Tipp Transport AS, Porsgrunn  
Hilde Natedal, Tipp Transport AS, Porsgrunn  
Kåre Kjeilen, KK Montasje, Skien  
Runar Bakken, Bama Logistikk AS, Skien  
Thomas R. Jakobsen, Siljan  
Helge Flåtten, Stathelle  
Gunnar Haukedal, Stathelle  
Finn Arne Askje, Askje Invest AS, Dalen 
 
 
2021 jubilanter Buskerud 
 
50 år  
Erik Drag, Lier  
Sverre Ludv. Nilsen, Drammen 
  
40 år  
Børre Marthinsen, Modum  
Bent Olav Wigdal, Modum  
Ole Thorbjørn Nymoen, Sigdal  
Pål Hilmar Nikkerud, Øvre Eiker  
Torkild Øveren, Ringerike  
Henrik Solheim, Modum  
 
25 år  
Bjørn A. Eriksen, Drammen  
Ole Nes, Modum 
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10 år  
Gassfrakt AS v/Øystein Løver, Kongsberg  
Opperud Transport DA v/Andre Haugen Opperud, Modum 
KB Tangen Transport AS v/Knut Børre Tangen, Sigdal  
Heia Transport AS v/Per Arne Becher, Nedre Eiker  
Lier Billag AS v/Torfinn Brenna, Lier  
Dag Helland Transport v/Dag Helland, Flesberg  
Auto Assistanse AS, Drammen 
 
 
2021 jubilanter Vestfold 
 
60 år  
Nils Olav Fadum, Tønsberg  
 
50 år  
Vidar Fossaas, Holmestrand  
Odd Strange, Tønsberg  
 
40 år  
Anders Larsen, Tønsberg  
Brede Hansen Kran & Transport AS, Brede Hansen, Sandefjord 
  
25 år  
Rolf Einar Martinsen, Sande  
Røyne Betongtransport, Finn Røyne, Andebu  
Elverhøy Entreprenør AS, Rune Andersen, Sandefjord 
  
10 år  
Transportsentralen Vestfold AS, Heidi Dahl, Sandefjord  
Adamsrød Transport AS, Trygve Adamsrød, Sem  
Partifrakt AS, Espen Martinsen, Larvik  
Svein Myhre, Holmestrand  
Anneberg Transport AS 
 
 
2021 jubilanter Telemark 
 
50 år  
Per Tore Wefall, Porsgrunn 
  
40 år  
Vidar Høglid, Aarhus E AS, Ulefoss  
Morten Aafoss, Rjukan  
Nils Johan Turfte, Neslandsvatn  
Ole Tom Stoa, Stoa O. B. Transport AS, Ulefoss  
Kjell Flåto, Hovin  
Knut Gjersund, Telemark Godslinjer, Seljord  
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Olav J. Simones, Notodden 
  
10 år  
Jostein Rui, Rui’s Vare-Taxi, Porsgrunn  
Kjell Olav Høiseth, Siljan  
Jørgen Bøhle, Skien Containerservice AS, Skien  
Arne Brødsjømoen, Drangedal  
Oddbjørn Sunde, Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS, Akkerhaugen  
Dag Lie, Vinje Bilberging AS, Vinje 
 
 
2022 jubilanter NLF Buskerud 
 
40 år 
Torger Skaug Spesialtransport – Torger Skaug, Ringerike 
Rune Solbakken, Sigdal 
Leif Brekke, Etnedal (Innlandet?) 
 
25 år 
Bakken Helge AS – Helge K. Bakken, Gol 
XO Transport & Service AS – Halvard Mehren, Lier 
Ruud Transport DA – Erland Ruud, Øvre Eiker 
Ole Roar Hagen, Gol 
Ole Johnny Johnsen, Øvre Eiker 
 
10 år 
Moum Transport – Gunnar Moum, Asker/Slemmestad 
Sigdal Septikservice AS – Erik Ravnås, Sigdal 
Garaas Transport AS – Arivd Eklund Hansen, Drammen 
Portaas Graving & Transport – Stian Portaas, Øvre Eiker 
Grøterud Kjetil sen. – Kjetil Grøterud, Flesberg 
Tollefsen Vidar Transport – Vidar Tollefsen, Hakadal (NLF Hønefoss) 
 
 
2022 jubilanter NLF Vestfold 
 
40 år 
Haaland Graving og Transport – Nils Reidar Haaland, Tønsberg 
Ole Moe, Larvik 
Svein Åge Mørken, Tønsberg 
Kåre Eriksen, Horten 
 
25 år 
Steinar Hellevangsdal, Tønsberg 
Finn Justad, Drammen/Svelvik (både 50 og 25?) 
Egil Barth, Larvik 
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10 år 
Bakstad Kent Roger Transport – Kent Roger Bakstad, Sande 
Morten Berg Transport AS – Morten Berg, Sandefjord 
Schøne Transport – Rolf Morte Schøne, Larvik 
Brødr. Mørken Transport AS – Øyvind Johan Mørken, Tønsberg 
 
 
2022 jubilanter NLF Telemark 
 
50 år 
Mustvedt AS – Ivar Mustvedt, Skien 
 
40 år 
Torfinn Jopperud, Fyresdal 
 
25 år 
Transportservice Skien AS – Thor-Erling Kristoffersen, Skien 
Helge Flåtelien, Porsgrunn 
Skårnes Transport AS – Tore Skårnes, Hjartdal 
Hans Edv. Olsen, Skien 
Inge Nyberg, Porsgrunn 
 
10 år 
Geir Gundersen Transport AS – Geir Gundersen, Skien 
 
Det er fortsatt noen av 2019 jubilantene som ikke var til stede på årsmøtet på 
Sundvolden Hotel som heller ikke har fått utdelt sine utmerkelser. Disse vil vi 
forsøke å nå ut til via lokalavdelingene. 
 
For spørsmål vedrørende jubileumsutmerkelser kan regionsjefen kontaktes på 
telefon 966 40 299 eller e-post rnw@lastebil.no . 
 
 
 

 
 
Lenke: 
Hendene på rattet | Lastebil.no 
 
 
 

mailto:rnw@lastebil.no
https://lastebil.no/Aktuelt/Hendene-paa-rattet
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Klart for nytt veterantreff hos Arnt Bakke 
 
Etter to års pandemiopphold vil det legendariske veterantreffet hos Arnt Bakke bli 
arrangert 27. – 28. august. 
 
Gjennom mange år har NLF medlem Arnt Bakke arrangert veterantreff på gården sin i 
Lyngdal i Numedal hvor han stiller ut egne og andres veterankjøretøy. Selv er han i 
besittelse av en imponerende samling av mange typer kjøretøy. Blant annet har han rundt 
hundre traktorer og en mengde lastebiler hvor mange har vært i drift i familieselskapet 
opp gjennom årene. 
 
 

 
Tusenvis av entusiaster har besøkt veterantreffet til Arnt Bakke i Lyngdal 

 
Den lokale motorveteranklubben samarbeider med Bakke om arrangement som tiltrekker 
folk fra lange avstander. En rekke aktiviteter foregikk i løpet av de to dagene de sist hadde 
treff i 2019 - som demonstrasjon av kjøretøy og traktorpulling. Det var i tillegg stort 
serveringstelt og orkester var engasjert for å underholde publikum. 
 
 

 
Gamle lastebiler som har vært i drift i familiefirmaet 

 
Det kanskje fremste klenodiet i kjøretøysamlingen er en Overland Six 1926 modell. Den er 
i original stand, uten å ha blitt restaurert. Bilen som bestefaren byttet til seg i 1960 har 
kun hatt tre eiere, og starter og går like godt som den gjorde for 96 år siden. 
 
Lenke til informasjon Facebook: 
(1) Veterantreff på Lyngdal Kulturhus og Bakkejordet | Facebook 

https://www.facebook.com/events/s/veterantreff-pa-lyngdal-kultur/744152626770735
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I 2019 tok Arnt Bakke med NLF sin regionsjef på kjørertur i sin 1926 modell Overland Six 

 
 

 
 
Lenke: 
Arendalsuka 2022 | Lastebil.no 
 
 

 
 
Lenke: 
Digitalt medlemsmøte onsdag 17.august | Lastebil.no 

https://lastebil.no/Aktuelt/Arendalsuka-2022
https://lastebil.no/Aktuelt/Arendalsuka-2022/Digitale-sendinger-fra-Arendalsuka/Digitalt-medlemsmoete-onsdag-17.august


Side 17 

 
 
 

 

 
 
 



Side 18 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
Lenke: 
Pakketilbud | Lastebil.no  
 
 
 

NAV uten midler til nye sjåførkurs i Vest Viken 
 
NAV Vest Viken varslet i sommer at de ikke har avsatt midler til fornyelse av avtalen 
med NLF om finansiering av sjåførkurs. 
 
Dette innebærer at kursoppleggene som har vært i Drammensområdet i samarbeid med 
Wright Trafikkskole ikke vil fortsette. Modellen i samarbeidsavtalen bygget på at 
representanter fra NLF skulle plukke ut deltakere til kursene basert på et utvalg 
kandidater som NAV kom opp med. Kursdeltakerne skulle plasseres ut i bedrifter i korte 
perioder for å få arbeidsinformasjon. 
 
Det er signalisert at det fremover også vil være mulig å få finansiert sjåføropplæring for 
enkeltdeltakere, men samarbeidsmodellen som har eksistert de siste årene er altså lagt på 
is.  
 
NLF vil følge opp saken videre overfor NAV for å forsøke å få til et videre samarbeid om å 
tilrettelegge for opplæring av motiverte personer som ønsker seg en jobbfremtid i en 
næring som gjennom lengre tid har hatt stort behov for tilførsel av arbeidskraft. 
 
 

 
 
Jubileumskonferanse og utstilling | Lastebil.no 

 

https://lastebil.no/Medlem/NLFs-produktpakker/Pakketilbud
https://lastebil.no/Aktuelt/Jubileumskonferanse-og-utstilling

