
 

PROTOKOLL 
 

Forhandlingsmøte 5.juni 2019 mellom Norges Fjellstyresamband (NFS) og 
Naturviterne. 

Til stede på møtet: 

Fra Naturviterne: Jan Nordvålen, Knut Øyjordet  og Ole Jakob Knudsen 

Fra Norges Fjellstyresamband: Jan Borgnes og Trygve Nøst 

 

 

Partene ble enige om følgende: 

 

Lønnsregulering 2019 

De ansatte får følgende lønnsøkning fra 1. juli: 

1. Alle ansatte får et generelt tillegg på 3,5% 
2. Nye minstelønningene i § 5.3.2 fra 1. juli 2019: 
3.  

 
Stillingsgruppe  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 
Stillinger med 
master/hovedfag 509860 518903 523265 532203 547843 576358 616343 

Stillinger med 
bachelor 415000 422613 450809 456554 504965 515392 539753 

Andre 
fjelloppsyn 389735 396546 423145 427081 473896 491772 498261 

 

 

§ 5.5 Ansatt med ansvar for daglig drift 

Nye satser (regulert med G-vekst): 

 Tillegg 
Daglig leder med personalansvar og økonomiansvar 33 060 kroner 
Daglig leder med økonomiansvar 13 864 kroner 

 

 



 

§ 5.7 Kjøregodtgjørelse 

Satsene i § 5.7 reguleres ved G-vekst. Nye satser blir 1,60 kroner og 876,- 
kroner 

 

§ 5.11 Avlønning av alderspensjonister med pensjon fra KLP 

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister 
som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder 
ikke for AFP-pensjonister med folketrygdberegnet AFP. 

Timelønnen er kroner 207,- pr faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales 
tillegg som følger av tariffavtalen. Denne satset endres i tråd med avtaleverket i 
Staten.  

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen 
uforandret og meldes ikke inn i tjenestepensjonsordningen. 

 

§ 9 Pensjon  

Naturviterne og NFS er enige om å tariffeste pensjonsbestemmelsene for ansatte 
i Fjellstyrene.  

 

 

Til protokollen 

Avtale om etablering av privat AFP  

Fjellstyrer som er omfattet av tariffavtalen med Naturviterne må etablere privat 
AFP gjennom medlemskap i Fellesordningen for AFP.  Ordningens betingelser, 
rettigheter og plikter er regulert i ordningens vedtekter (datert 30.april 2010 
m/senere endringer) som fastsettes av Styret for Fellesordningen for AFP.  

Fjellstyrer som etablerer privat AFP etter denne avtale, plikter å informere de 
relevante sentrale arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene med 
forhandlingsrett i bedriften. Informasjonsplikten overfor de aktuelle sentrale 
arbeidstakerorganisasjonene tilligger de lokale tillitsvalgte. 

 

 

 



Partssammensatt utvalg  

NFS og Naturviterne er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for 
gjennomgang og vurdering av endringer i tariffavtalen.  

Utvalget vil bestå av Jon Stamnes, Jan Borgnes, Trygve Nøst og Ole Jakob 
Knudsen. Første møte i utvalget er 9. september kl. 12.00. 

Utvalget skal være ferdig i god til før tariffoppgjøret i 2020, slik at tariffavtalen 
kan oppdateres ved forhandlingene i 2020. 

 

 

Oslo, 5. juni 2019 

 

 

_____________________  __________________________ 

Trygve Nøst     Ole Jakob Knudsen 

Norges Fjellstyresamband  Naturviterne 


