
PROTOKOLL 

Forhandlingsmøte 21.oktober 2020 mellom Norges Fjellstyresamband (NFS) og 

Naturviterne. 

Forhandlingsmøtet ble avholdt på Teams. 

Fra Norges Fjellstyresamband: Jan Olav Solstad, Bente Oxhovd, Andreas Aass, Jan 

Borgnes og Trygve Nøst 

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

 

Partene ble enige om følgende: 

 

Ny hovedavtale og ny tariffavtale 

NFS og Naturviterne har arbeidet med å forbedre tariffavtalen mellom NFS og 

Naturviterne. 

Resultatet er blitt en ny hovedavtale og en endret tariffavtale. Begge avtalene er 

vedlagt protokollen. 

 

Lønnsregulering 2020 

NFS og Naturviterne er enige om å forholde seg til frontfagets ramme for 

lønnsoppgjøret i 2020 på 1,7 %. 

Lønnsoppgjøret i 2019 ble på 3,5 % fra 1. juli. Dette gir et overheng til 2020 på 1,75 

%. Overhenget gir en reell lønnsøkning for ansatte i fjellstyrene i tråd med frontfaget.  

Det er derfor ikke rom for ytterligere lønnstillegg i 2020, men noen satser er regulert 

med utviklingen i G (folketrygdens grunnbeløp) eller som et resultat av strukturelle 

endringer. 

 

4.4 Daglig leder 

Nye satser (reguleres med G-vekst): 

 Tillegg 

Daglig leder med økonomiansvar 14.072 kroner 

Daglig leder med inntil 1,5 årsverk ansatt i tillegg til daglig leder 33.556 kroner 

Daglig leder med inntil 2,5 årsverk ansatt i tillegg til daglig leder 40 000 kroner 

 

For daglig leder i fjellstyrer med mer enn 2,5 årsverk i tillegg til daglig leder fastsettes 

lønna av styret. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til daglig leders 

meransvar knyttet til økonomi og/eller personalledelse sett i forhold til andre stillinger 

i fjellstyret. Se også Vedlegg 2. 



  

4.7.1 Kjøregodtgjørelse 

Kompensasjonen for bruk av privat bil godtgjøres minimum etter statens satser med 

tillegg på 1,62 kroner pr km og 889 kroner pr måned i godtgjørelse for å holde bil. 

 

9 Sikringsutstyr og personlig utstyr 

Fast ansatte i heltids oppsynsstillinger kan kjøpe nødvendig utstyr og arbeidsklær på 

arbeidsgivers regning for inntil 6000 7500 kroner årlig.  

Ny sats gjelder fra 1/1 2021. 

 

Til protokollen 

Partssammensatt utvalg  

NFS og Naturviterne er enige om å nedsette partssammensatt utvalg for 

gjennomgang og vurdering av endringer i følgende bestemmelser: 

1. Bilhold og kjøregodtgjørelse 
2. Diett 

3. Sikringsutstyr 
 

Utvalgene vil bli besatt på et senere tidspunkt. 

Utvalgene skal være ferdig i god før tariffoppgjøret i 2022, slik at tariffavtalen 

eventuelt kan oppdateres ved forhandlingene. 

 

 

 

 

Oslo, 23. oktober 2020 

 

 

_____________________  __________________________ 

Trygve Nøst     Ole Jakob Knudsen 

Norges Fjellstyresamband  Naturviterne 


