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I.

Det vises til forskrift av 05.10.21 nr. 2074 om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, 
serverings- og cateringvirksomheter. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Riksavtalen 2020- 
2022 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side.

I medhold av allmenngjøringsloven § 8 fremmer LO med dette krav om fortsatt allmenngjøring av 
overenskomsten for perioden 2022-2024.

Advokater i LO OSLO: Atle Sønsteli Johansen | Håkon Angell [H] | Karen Sophie Steen | Kristin Bomo | Elisabeth S. Grannes [H] | Edvard Bakke 
[H] | Katrine Hellum-Lilleengen | Lars Olav Skårberg/H] | Lornts Nagelhus [H] | Silje Hassellund Solberg | Hilde M. Anghus | Imran Haider [Ph.d.] \ 
Katrine Rygh Monsen | Yvonne Evensen | Fredrik Wildhagen | Eirik Pleym-Johansen | Tina Storsletten Nordstrøm [H] | Fredrikjadar | Andreas van 
den Heuvel [Ph.d.] | Lars Christian Fjeldstad | Anne-Lise H. Rolland [H] | Nina Wærnhus | Mette Stavnem Hovik | Silje Toseth [PVO] | Faruk Resulovic 
| Line Ottersen Dahlberg adv.flm | Nina Kroken TRONDHEIM: Karl Inge Rotmo [H] | Jan Arild Vikan [H] | Rune Lium [H] BERGEN: Herdis Helle 
[Ph.d.] | NinaOdberg | Øyvind Baldersheim STAVANGER: Alexander Lindboe | Bjørn Inge Waage | [H] = Møterett for Høyesterett
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II.

I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å gjelde 
dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at 
tariffavtalen er avløst av en ny avtale.

Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble gjennom forhandlinger og meklingsmøter 22.-24.04.22 enige om 
en anbefalt avtale.

Bilag 1: Riksmeklerens møtebok i sak 2022-007 vedrørende tariffrevisjonen 2022 - Riksavtalen

Partene ble i senere møte den 20.05.22 enige om fastsetting av Riksavtalens satser.

Bilag 2: Protokoll fra møte 20.05.22 mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv om fastsetting av 
Riksavtalens satser

Riksavtalen 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 20.05.22 etter at Riksmeklerens forslag ble godkjent 
ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da utgå 20.06.22.

III.

Riksavtalen har følgende reviderte satser for perioden 01.04.22 til 31.03.24 relatert til §§ 3 og 4 i dagens 
forskrift:

§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:
(1) For unge arbeidstakere

a) 16 år: kr. 118,08
b) 17 år: kr. 127,58
c) 18 år: kr. 141,84

(2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 md. praksis over 18 år: kr. 179,94.

§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:
a) For enkeltrom kr. 600,79 pr. måned
b) For dobbeltrom kr. 390,76 pr. måned

IV.

Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i 
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende.
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LO vil ikke i denne omgang forslå endringer eller presiseringer i forskriften.

LO og NHO har for øvrig vært i kontakt med sikte på å avklare hvordan partene kan bidra til avklaring 
av konkrete tolkningsspørsmål som måtte oppstå ved forståelsen av allmenngjøringsforskriftene.

V.

Allmenngjøringen av Riksavtalen trådte i kraft 01.01.18. De samme forholdene som lå til grunn for den 
opprinnelige begjæringen gjør seg fortsatt gjeldende.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av 
allmenngjøringen innen overnatting, servering og catering.

Bilag 3: Epost fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet datert 20.04.22, med vedlagt 
notat om tilsyn med allmenngjøring innenfor overnatting, servering og catering i 
perioden 2020-2022,

Notatet viser at det i perioden 2020 til april 2022 ble gjennomført 1060 tilsyn på 
allmenngjøringsforskriften. Det ble registrert brudd på reglene for lønn i hele 31 % avtilsynene, og det 
ble gitt 329 reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

Fafo v/Elin Svarstad og Bjorn Dapi, har i Fafo-notat 2022:07 utarbeidet en analyse av den lønnsmessig 
fordeling innenfor allmenngjorte områder. Analysen er basert på SSBs sin lønnsstatistikk som ble 
samlet inn høsten 2020.

Bilag 4: Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om "Lønn i allmenngjorte bransjer, 2020" v/Elin Svarstad 
og Bjorn Dapi

Den lønnsmessige fordelingen blant arbeidstakere i overnatting, servering og catering framkommer i 
figur 2.1 i notatets kapittel 2.

Høsten 2020 var det innen overnatting, servering og catering registrert 63 549 lønnsforhold innenfor 
yrkesfeltene kundeservice, service og ufaglærte yrker, noe som var en kraftig nedgang fra 81 200 i 
2018. Dette henger i stor grad sammen med koronaepidemien og nedstengningen høsten 2020.

28 947 av de 63 549 registrerte lønnstakerne hadde Norge som fødeland. Over halvparten hadde 
dermed utenlandsk bakgrunn.

Samlet sett ble 13 % av arbeidstakerne lønnet dårligere enn den laveste allmenngjorte minstesatsen 
høsten 2020 (kr 167,90). 59 % lå på eller nær minstesatsen, mens 28 % hadde en lønn som lå mer enn 
15 % over minstesatsen. Andelen som ble lønnet under eller nær minstesatsen er størst blant 
arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge og blant nyankomne arbeidsinnvandrere (d-nummer).

Lønnsfordelingen indikerer klart at dersom det allmenngjorte lønnsgulvet fjernes, vil det være høy 
risiko for at lønninger og andre tillegg, som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under
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tariffmessige standarder. Dette vil ikke bare medføre økt sosial dumping, men vil også gi svært 
uheldige virkninger for tariffbundne virksomheter som vil få en betydelig økning i 
lavlønnskonkurransen fra ikke tariffbundne bedrifter.

Arbeidstilsynets tilsynsstatistikk dokumenterer i tillegg at det fortsatt foregår omfattende brudd også 
på dagens forskrift - noe som klart underbygger det store potensialet for sosial dumping i bransjen.

Skatteetatens bedriftsundersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko 
(SERO) i 2021 peker i samme retning. Undersøkelsen viser at nær 40 % av respondentene fra servering, 
rengjøring og frisering mener at a-krim er ganske vanlig i deres bransje. Videre viser kriminalitets- og 
sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2021 (KRISINO), gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd, at 
overnatting og servering er en av bransjene som scorer høyest når det gjelder utfordringer knyttet til 
konkurranse fra kriminelle. Bransjene som skiller seg negativt ut, er alle preget av skarp konkurranse, 
lave marginer og høy bevegelse av arbeidskraft på tvers av landegrenser.1

V.

LO legger etter dette til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å 
oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innenfor 
næringen.

IV.

LO ber etter dette Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende

påstand:

Forskrift av 05.10.21 nr. 2074 om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter videreføres i ny forskrift med reviderte satser iht. Riksavtalen 2022-2024.

* * *
Denne begjæring er sendt pr. e-post til post@nemndene.no.

Oslo, 07.06.2022

Håkon Angell 
advokat

1 Resultater fra SERO-undersøkelsen og KRISINO-undersøkelsen, referert i Felles årsrapport for etatenes innsats mot 
arbeidslivskriminalitet 2021, på henholdsvis s. 42 og s. 46.
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RIKSMEKLERENS MØTEBOK

i sak 2022-007

FELLESFORBUNDET 
på den ene side

og

NHO REISELIV 
på den annen side

vedrørende Riksavtalen 2022

22., 23. og 24. april 2022 det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo 
under ledelse av Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Til stede for partene:
Fellesforbundet: Clas Delp, Merethe Solberg, Inger Kristin Byberg, Torunn

Ægisdottir, Jan Roger Ulvang, Anne Marie Andersen, Sandra 
Spjeld, Ann Kristin Sletvold, Atle Dahl, Michella M. Jensen, 
Dag Odnes, Bård Jordfald og Knut Øygard.

NHO Reiseliv: Magne Rristensen, Elisabeth Kloster, Helen Remman, Karina
Solli, Benedicte Prøis, Kristin Krohn Devold, André Schreiner, 
Jan B. Kiev, Joannis Vendrig, Ove Bromseth, Geir Thorvaldsen, 
Tarje Hellebust, Elin Ekrol, Magnus Muller Lysholm, Elisabeth 
Husøy, Camilla I. Espeseth og Petter Wilhelmsen.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 6. april 2022.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 7. april 2022.
3. Fellesforbundet sin begjæring om at meklingen avsluttes, datert 19. april 2022.
4. Diverse dokumenter.

Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.

Under meklingen kom partene - med Riksmeklerens mellomkomst - frem til en
forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget
og vil sende det ut til uravstemning. Arbeidsgiver anbefalte forslaget og vil sende det ut til
uravstemning.

Svarfrist 20. mai 2022 kl. 12.00.

Meklingen avslp^tet kl. 15.00.

Mats Wilhelm Rulant

Bilag 1



Økonomi

Generelt tillegg: kr 4,- pr. time (37,5 t/uke) individuelt og på satser fra 1. april 2022.

Garantitillegg: kr 0,75 pr. time (37,5 t/uke) fordelt i henhold til reguleringsprotokoll av 13.
april 2010 fra 1. april 2022.

Minstelønnssatsene fra og med 4 års ansiennitet, jfr. Riksavtalen § 3.3 pkt. 3.2 og 3.3, justeres 
ytterligere med kr 4,50 per time på 37,5 t/uke.

Partene er enige om følgende endringer i Riksavtalen 2020-2022:

Riksavtalen § 7 Antrekk og uniform 

§ 7.1 Arbeidstøy

Bedriften stiller minimum 2 sett arbeidstøy til disposisjon i funksjonell størrelse.

Ved behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordinært arbeidstøy til kvinner og menn der unisex-
modell ikke er tilfredsstillende. Det er en forutsetning at arbeidstøyet tilfredsstiller nødvendige HMS-
krav, og at dette er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig.

Påkledningen skal være pen og ordentlig og i henhold til arbeidsgiverens anvisning. Før bedriften går 
til innkjøp av arbeidstøy skal de ansatte ved sine tillitsvalgte ha anledning til å uttale seg.

§ 7.3 Sko

Fast ansatte har krav på sko eller godtgjørelse til anskaffelse av sko i henhold til bedriftens 
uniformsreglement. Bedriften kan velge enten å stille sko til rådighet for de ansatte, eller subsidiere 
anskaffelsen av sko med kr 400,- pr. par.

Fast ansatte som arbeider et Vz årsverk eller mer vil ha krav på 2 par sko pr. år, mens fast ansatte som 
arbeider mindre enn Vz årsverk vil ha krav på et par sko pr. år.

Bedriften kan som et alternativ velge å utbetale skogodtgjørelse, eller gi refusjon av utgifter til kjøp 
av sko. Godtgjørelsen/refusionen blir i så fall kr 800,- pr. år for de som arbeider mer enn Vz årsverk, 
og kr 400,- for de som arbeider mindre enn Vz årsverk.

Riksavtalen bilag 3 - Likestilling^ ©g likelønn og ikke-diskriminering

Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser 
og kompetansegivende etter- og videreutdanning.

Partene på den enkelte bedrift skal så snart som mulig i løpet av avtaleperioden foreta en 
gjennomgang av sine lokale lønnsforhold for å sikre at disse er i samsvar med likestillings- og



diskrimineringslovens bestemmelser. Dersom det avdekkes lønnsforskjeller som ikke kan begrunnes 
på en annen måte enn ved ulike kjønn skal slike lønnsforskjeller rettes opp.

Dersom en av partene krever det, skal de lokale parter i tariffperioden drøfte forhold omkring 
likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet 
med en slik avtale skal være å oppnå at alle arbeidstakere - uansett kjønn - gis samme mulighet til 
arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.

I forbindelse med en eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for 
likestillingsarbeid i bedriftene, vil partene blant annet peke på at:

• Likestilling er et lederansvar.
• Likestilling mellom kjønnene omfatter mer enn lønnsspørsmål.
• Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra de tillitsvalgte.
• Likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften.

Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger.
etnisitet, religion, livssyn, funksionsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrvkk eller en kombinasjon av grunnlagene. Partene skal videre søke å hindre trakassering.
seksuell trakassering og kiønnsbasert vold.

Arbeidsgiver har ansvar for bedriftenes lovpålagte likestillingsarbeid, men begge parter har ansvar
for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtale, skal likestillingsarbeidet inngå i
det etablerte systemet for samarbeid, informasjon og drøftelse i bedriftene. Det vises til
Hovedavtalens Tilleggsavtale II - Rammeavtale om å fremme likestilling og hindre diskriminering i
arbeidslivet.

I alle bedrifter som etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26 har plikt til å gjennomføre
kjønnsdelt lønnskartlegging annethvert år, skal de tillitsvalgte delta i planlegging og evaluering av
lønnskartleggingen.

Riksavtalen bilag 4 - Etter- og videreutdanning

1) Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om at arbeidstakernes kompetanse er en helt 
avgjørende forutsetning for at bedriftene blant annet skal kunne nyttiggjøre seg ny viten. 
Utviklingen av kompetanse er en forutsetning for verdiskapning og konkurransekraft, og for at 
arbeidsplassene skal trygges og videreutvikles. Arbeidet med å videreutvikle systemer for etter- 
og videreutdanning er derfor et område partene vil gi høy prioritet.

2) For den enkelte bedrift er det nødvendig å utvikle bedriftens kompetanse i samsvar med 
bedriftens mål og strategi. Bedriften har videre som oppgave å utvikle kompetansen til den 
enkelte arbeidstaker i samsvar med dette. Den enkelte arbeidstaker har et eget ansvar for å 
utvikle og vedlikeholde egen kompetanse.

Partene erkjenner at det vil være av stor verdi, både for bedriftene og for den enkelte 
arbeidstaker, at den kompetansen som utvikles dokumenteres. Dokumentasjonen må ha en form



og et innhold som gir overføringsverdi fra en bedrift til en annen, og mellom bedriftene og 
utdanningssystemet der dette er naturlig.

3) Det skal årlig avholdes drøftelser om det er et kompetansegap i henhold til bedriftens behov for 
kompetanse og hvordan det i så fall eventuelt kan legges til rette for at ufaglærte arbeidstakere 
får anledning til å ta fagbrev fag-, etter- og videreutdanning. Drøftingene skal ta utgangspunkt i 
bedriftens behev-f&frfagarbeidere og den enkelte arbeidstakers behov og ønsker om utvidet 
kompetanse. Det bør være en målsetting at det drives fagopplæring i alle bedrifter som oppfyller 
kravene for å være opplæringsbedrift. Partene skal drøfte effektiv og fleksibel tilrettelegging for 
opplæring, herunder bruk av digital opplæring, der dette er hensiktsmessig.

Partene er enige om at det legges til rette for kompetansehevende tiltak gjennom relevante
etter- og videreutdanningsløp, i den grad dette ikke er til hinder for arbeidsgivers forsvarlige
planlegging av drifts- og personaldisponeringer. Det er en forutsetning at utdanningen øker
produktiviteten og omstillingsevnen til bedriften og den enkelte arbeidstaker. Eventuelle tiltak
avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

For at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning, kan det etter
enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gis anledning til å gjennomføre 
kompetansehevende tiltak som nevnt over, av inntil 7,5 timers varighet per år, betalt med
ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en målsetting om fullføring og at arbeidstaker bidrar
med nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt.

4) Partene sentralt og lokalt må legge til rette for at arbeidsinnvandrere som arbeider i landet og 
som sikter mot å bli en del av det norske arbeidsmarkedet, må få styrket sine grunnleggende 
ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

Avtaleperiodens lengde

Denne overenskomst trer i kraft fra 1. april 2022 og gjelder til og med 31. mars 2024 og videre 1 - ett 
- år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel.

Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO 
bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene 
skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. 
avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap eller det organ LO 
bemyndiger og NHOs Representantskap. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har 
fremsatt krav innen 14 - fjorten - dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte 
tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2023).



Innretning og etterbetaling

Lønnsforhøyelsene og justeringene som er beskrevet ovenfor, finner sted fra og med 1. april 2022 for 
personer som var ansatt på denne dato og som fortsatt er ansatt. Personer som har sluttet før 
vedtakelsen (19.05.2022), har ikke krav på reguleringen.

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg og helligdagstillegg for arbeid utført før 
vedtakelsen.

Arbeidstakere som var sykemeldt før 1. april 2022 har ikke krav på justert sykepengegrunnlag. 
Personer som ble sykemeldt etter 1. april 2022 har krav på justert beregningsgrunnlag for 
sykepenger, samt etterbetaling av differansen mellom gammelt og nytt beregningsgrunnlag.

Partenes øvrige krav

Partenes øvrige krav tas ikke til følge.



TIi stede: 

Mlchella Maria Jensen, Fellesforbundet 

Elisabeth Kloster, NHO Reiseliv 

Oslo, 20. mai 2022 

Møte vedrørende reguleringsprotokoll av 13. april 2010 og fastsetting av satser fra 1. april 2022 

Det er enighet om følgende: 

1. Tallgrunnlag for justering:

a) kr 4,- pr time (37,5 t/uke) individuelt og på satser fra 1. april.

b) Heving av minstelønnssatser fra og med 4-10 Ars ansiennitet, jfr. Riksavtalens§ 3.3 pkt. 3.2
og 3.3, justeres ytterligere med 4,50 per time (37,5 t/uke).

c) Garantitillegg: kr 0, 75 pr time (37,5 t/uke).

2. KPI benyttet til justering I henhold til justeringsavtale reguleringsprotokoll av 13. april 2010:
3,2%

3. Justering av garantisatsene i henhold til justeringsavtafe reguleringsprotokoll av 13. april
2010: til justering kr 0,28/ etter justering er garantitillegg på (37,S t/uke) kr 0,47.

4. Satser i henhold til justering, gjeldende fra 1. april 2022, se vedlagt protokoll: Riksavtalens
satser fra 1. april 2022. (vedlegg 1)

-,A,,. ,:_ ////_ . 
� 

20. mai 2022 . 
rr= � 

cf%;,-�, � 
Fellesforbundet NHO Reiseliv 

Bilag 2
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Riks av talens satser fra 1. april 2022

§ 3 - LØNNSBESTEMMELSER - FASTLØNTE:
§ 3.3-3.1 MINSTELØNN - UNGE ARBEIDSTAKERE Kr pr. md. 35,5 t/n 37,5 t/u

16 år 19 188,00 124,60 118,08
17 år 20 731,75 134,62 127,58
18 år 23 049,00 149,67 141,84

§ 3.3-3.2 MINSTELØNN - KOKKER m/FAGBREV Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
Begynnerlønn 31 229,25 202,79 192,18
Etter 2 års praksis som kokk 31 492,50 204,50 193,80
Etter 4 års praksis som kokk 33 371,00 216,69 205,36
Etter 6 års praksis som kokk 33 642,38 218,46 207,03
Etter 8 års praksis som kokk 33 986,88 220,69 209,15
Etter 10 års praksis som kokk 34 376,88 223,23 211,55

§ 3.3-3.2 MINSTELØNN - KOKKER u/FAGBREV Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
Begynnerlønn for arbeidstakere over
20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år 30 039,75 195,06 184,86
Etter 2 års praksis som kokk 30 140,50 195,72 185,48
Etter 4 års praksis som kokk 31 945,88 207,44 196,59
Etter 6 års praksis som kokk 32 132,75 208,65 197,74
Etter 8 års praksis som kokk 32 558,50 211,42 200,36
Etter 10 års praksis som kokk 32 948,50 213,95 202,76

8 3.3-3.3
MINSTELØNN - ØVRIGE ARBEIDSTAKERE 
m/FAGBREV Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
Begynnerlønn 30 592,25 198,65 188,26
Etter 2 års praksis i bransjen 31 016,38 201,41 190,87
Etter 4 års praksis i bransjen 32 893,25 213,59 202,42
Etter 6 års praksis i bransjen 33 642.38 218,46 207.03
Etter 8 års praksis i bransjen 33 986,88 220,69 209,15
Etter 10 års praksis i bransien 34 376,88 223,23 211,55

§ 3.3-33
MINSTELØNN - ØVRIGE ARBEIDSTAKERE 
u/FAGBREV Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
Begynnerlønn for arbeidstakere over
20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år 29 240,25 189,87 179,94
Etter 2 års praksis i bransjen 29 664,38 192,63 182,55
Etter 4 års praksis i bransjen 31 469,75 204,35 193,66
Etter 6 års praksis i bransjen 32 132,75 208,65 197,74
Etter 8 åre praksis i bransjen 32 558,50 211,42 200,36
Etter 10 års praksis i bransjen 32 948,50 213,95 202,76

ARBEID PÅ KVELD, HELG OG NATT Pr. vakt Pr. time
84.3-3.2 Kvelds tillegg 13,55
84.3-3.1 Helge tillegg 25,75
64.3-3.3 Natt tillegg - nattevakter 27,10
84.3-3.5 Natt tillegg - manuelt arbeide 121,92 20,32
84.3-3.3 Natt tillegg - øvrige 47,41

§ 5 - PROSENTLØNN:

MJ



PROSENTLØNNEDE SERVITØRER Pr. time
§ 5.3-3.4 Arbeid etter kl 01.00 127,74

KONTANTTILLEGG Kr pr. md.
§ 5.3-3.6 Servitør med fagbrev 7 106,79
§ S.3-3.6 Servitør uten fagbrev 4 564,48

GARANTIBESTEMMELSER Kr pr. md. Fr. time
§ 5.3-3.7 Servitør med fagbrev 28 915,62 187,76
§ S.3-3.7 Begynnersats uten fagbrev 27 891,62 181,11
§ 5.3-3.7 Med minimum 2 års praksis uten fagbrev 27 936,28 181,40
§ S.3-3.7 Med minimum 5 års praksis uten fagbrev 28 693,32 186,32
§5.3-
3.7.4 For fremmmøte - ikke anvist arbeid 223,27

OVERTID OG ANDRE TILLEGG Pr. time
§5.5-
5.1.2 Overtid før kl 01.00 86,05
§5.5-
5.1.3 Overtid etter kl 01.00 127,74

Pr. vakt
§5.5-
5.2.1 Garantifortj eneste pr. dag 1 200,00
§5.5-
5.2.2 Tapt arbeidsfortjeneste pr. dag 700,00

SELSKAPSSERVERING Pr. time
§ 5.6-6.2 Pr. time 103,33
§ 5.6-6.2 Minimum pr. vakt 258,33
§ 5.6-6.3 Garanti innen kl 01.00 589,82
§ S.6-6.4 Mannequinoppvisninger, juletrefester rn.m. 589,82
§ 5.6-6.5 Tillegg etter kl 01.00 127,74
§ 5.6-6.7 Fremmøte - ikke anvist arbeid 223,27

§5.7 NATTKLUBBAVTALEN Pr. time
Tillegg mellom kl 21.00-01.00 10,00
Arbeid etter kl 01.00 87,75
Transport 65,00

§5.8 NATTRESTAURANTAVTALEN Pr. time
Arbeid etter kl 01.00 81,91
Tillegg mellom kl 21.00-01.00 10,00
Transport 65,00

ANDRE GODTGJØRELSER OG
TREKKSATSER:
BOLIG Kr pr. md.

§6.1-1.1 Enkeltrom 600,79
§6.1-1.1 Dobbeltrom 390,76

KOST Kr Pr.
§1.10 Pris ett måltid 33,24

ANTREKK OG UNIFORM Kr pr. md.
§7.2 Vask og rens av arbeidstøy 112,98

Kr pr. år



§7.3 Sko -1/2 årsverk eller mer 800,00
§ 7.3 Sko - mindre enn 1/2 årsverk 400,00

SÆRBESTEMMELSER FOR LÆRLINGER / LÆREKANDiDATER:
Pkt. 5 LÆRLINGER Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u

1. halvår 12 364,30 80,29 76,09
2. halvår 13 909,84 90,32 85,60
3. halvår 17 000,91 110,40 104,62
4. halvår 18 546,45 120,43 114,13

Pkt. 6 LÆREKANDIDATER Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
1. halvår 11 856,00 76,99 72,96
2. halvår 13 338,00 86,61 82,08
3. halvår 16 302,00 105,86 100,32
4. halvår 17 784,00 115,48 109,44

Pkt. 7 LÆRLINGER ETTER TAF MODELLEN Kr pr. md. 35,5 t/u 37,5 t/u
Fire første halvår som utplasert elev 9 273,23 60,22 57,07
5. halvår 17 000,91 110,40 104,62
6. halvår 17 000,91 110,40 104,62
7. halvår 21 637,53 140,50 133,15
8. halvår 23 183,06 150,54 142,67

Oslo den 20. mai 2022

IrttcJuÆZ' l/rtaÆUL'
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Arkivert i Websak 

Se vedlagte dokumenter. Korona-pandemien har hatt ulik påvirkning på kontrollen av etterlevelsen av allmenn

gjøringsregelverket i de ulike bransjene, og det er ikke gjennomført noen slike i skips- og verftsindustrien i perioden 

som etterspørres. 

Mvh Morten Støver 

Fra: Line Eldring <line.eldring@fellesforbundet.no> 

Sendt: tirsdag 8. mars 2022 12:21 

Til: Ekle, Robert <robert.ekle@arbeidstilsynet.no>; Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no> 

Emne: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter 

Hei, 
Tariffoppgjøret er straks i gang, og det betyr også at vi begynner å forberede begjæringer om videreføring av 

allmenngjøringsforskriftene. I den forbindelse trenger vi mest mulig oppdatert tilsynsstatistikk for de aktuelle 

bransjene, for perioden 2020-2021 (og eventuelt fra 2022 om noe finnes). Også annet materiale som måtte 

foreligge; rapporter, uttalelser eller oppsummeringer, vil være til stor nytte. 

Jeg henvender meg til dere på vegne av LO- forbundene som har allmenngjorte avtaler (NNN, NAF, EL og IT og 

Fellesforbundet). De aktuelle bransjene er altså bygg, verft, jordbruk/gartneri, hotell og restaurant og catering, 

turbil, godstransport på vei, renhold, fiskeindustri og elektro. I tillegg forbereder vi i Fellesforbundet en førstegangs 

begjæring av biloverenskomsten, som gjelder for ansatte som har sitt arbeid innenfor alle områder innen bilbransjen 

(som bilpleie og bilverksteder), så vi vil også være svært interessert i dokumentasjon og statistikk som berører dette 

området. 

Begjæringene vil fortløpende bli sendt inn til Tariffnemnda etter hvert som bransjeoppgjørene er ferdig. Vi håper 

derfor at det vil være mulig å få dokumentasjon fra dere innen 20. april. Fint om dere kan bekrefte at henvendelsen 

er mottatt. 

På forhånd tusen takk for hjelpen! 

Mvh 

Line Eldring 
Avdelingsleder 

Samfunnspolitisk avdeling 
( +4 7) 976 07 512
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Tilsyn med allmenngjøring - overnatting, servering og catering

Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjørings- 
regelverket i tilsynene innen overnatting, servering og cateringbedriftene. Ett eller flere kontrollpunkt 
er fulgt opp i 1060 tilsyn i perioden 2020-dd 2022. Alle tilsyn i tillegg fulgt opp andre tema.

For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangs
punkt i disse kontrollpunktene:

1. Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for 
overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter?

2. Har arbeidsgiver trukket arbeidstaker i lønn for innkvartering i bedriften i henhold til 
forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter?

Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, 
serverings- og cateringvirksomheter av 03.11.2017 § 3 og 4.

I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte 
forhold), antall tilsyn, samt antall reaksjoner. Resultatene gjelder tilsyn gjennomført i perioden 2020- 
dd 2022.

Kontrollpunkt Andel brudd Tilsyn Reaksjoner

1. Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for overnattings-, serverings- 
og cateringvirksomheter?

31% 1057 329

2. Har arbeidsgiver trukket arbeidstaker i lønn for innkvartering 
i bedriften i henhold til forskrift om allmenngjøring av 
tariffavtaler for overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter?

21% 34 3

Totalsum

* Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene
31 %

i tabellen.
1065 336

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i 31 % av tilsynene finner avvik knyttet til 
allmenngjøringsregelverket. Det er ikke nødvendigvis et én-til-én-forhold mellom brudd og reaksjoner, 
da brudd kan inngå i samlepålegg etter en nødvendighetsvurdering gjort i tilsynet.
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Sammendrag

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 
2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjel
dende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på 
rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. 
Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra beman- 
ningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid 
til.

Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med Jordfald m.fl. (2021), der 
tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til 
2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken 
for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av 
koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopp- 
lysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og 
særlig i overnatting, servering og catering.

Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minste
satsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbak
grunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige 
områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer 
i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har 
en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen 
lønnsforhold under satsen.

Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene 
innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte 
område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene 
svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den all
menngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.

Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn
gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen 
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats. 
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 pro
sent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på 
eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i Jordfald m.fl. (2021).

Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områ
dene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norsk- 
fødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av ar
beidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av 
ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er 
høyest i Jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent) 
og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent).

I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som land
bakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at
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man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjenneteg
nene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå un
der eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når 
det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opp
rettholdes fra situasjonen i 2018.
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1 Lønn i allmenngjorte bransjer

Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder 
i året 2020 og er finansiert av Fellesforbundet. I notatet undersøker vi hvor mange 
arbeidsforhold som har lønn under, og hvor mange det var som lå på eller rett over 
allmenngjort sats. Dette er gjort innenfor områdene: Overnatting, servering og cate- 
ringvirksomheter, Byggeplasser i Norge, Elektrofagene, Skips- og verftsindustrien, 
Persontransport med turbil, Gods på vei, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrif
ter og Renholdbransjen.

For å ligge på eller rett over allmenngjort sats, er det satt en felles grense på 15 
prosent. Dersom allmenngjort sats var på 160 kroner i timen, betyr det at de som 
tjente fra 160 kroner til 184 kroner i timen lå på eller rett over (minstesats + opptil 15 
prosent). Tjente man 159 kroner var man under allmenngjort sats, og tjente man 185 
kroner eller mer lå man betydelig over allmenngjort sats (minstesats+15 prosent eller 
mer). Denne tredelingen er gjennomført konsekvent i samtlige allmenngjorte bran
sjer, men ut fra de ulike satsene som Tariffnemda har fastsatt for hver bransje.

Notatet er en oppfølging av, og i stor grad basert på, analysene som ble gjort for 
året 2018 i Jordfald m.fl. (2021)1. Både beregningsmetode og avgrensning av allmenn
gjorte områder samsvarer med det som ligger til grunn i den rapporten. Til forskjell 
fra hva som var tilfellet i 2018, er tallgrunnlaget for 2020 preget av koronapandemien. 
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av ko- 
ronarestriksjoner pålagt av myndighetene. Det gjenspeiles i antall lønnsforhold i 
flere av de allmenngjorte områdene. Spesielt gjelder dette for Overnatting, servering 
og cateringvirksomheter, men vi ser også utslag i andre områder.

I den grad det er endringer å bemerke i timelønnsfordelingen fra 2018 til 2020 vil 
vi kommentere dette i teksten underveis, og da alltid med referanse til anslagene i 
Jordfald m.fl. (2021).

Lønnsstatistikken
SSBs lønnstatstikk for september 2020 er grunnlagene for analysene i dette notatet. 
Videre er følgende forutsetninger og definisjoner lagt til grunn:

• Lønnsbegrepet som er benyttet er avtalt lønn. Avtalt månedslønn er utbetalt lønn 
ved tellingstidspunktet, det vil si. fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetan- 
setillegg og andre faste personlige tillegg er med. Uregelmessige tillegg, bonus el
ler overtid er ikke med i fastlønnsbegrepet.

• Noen arbeidstakere jobber på timelønnslønnsbasis, noen på ukelønn, mens andre 
får fast månedslønn. SSB opererer kun med månedslønn i sin lønnsstatistikk. 
Overenskomstene i LO opererer oftest med timelønnssatser, og det samme gjøres 
i allmenngjøringsvedtakene. For å komme fram til timelønn legges det i analysene 
til grunn en heltidsekvivalent på 162,5 timer per måned (37,5 timer * 4,33 uker).

1 Jordfald, B., Svarstad, E. & Nymoen, R. (2021). Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29. 
https://www.fafo.no/images/pub/2022/20804.pdf
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Dette tilsvarer 1950 timer for et fullt årsverk, og er det samme som SSB bruker i 
sine analyser på lønnsstatistikken.

• Arbeidstid som er lagt til grunn er avtalt arbeidstid per uke. Denne skal rapporteres 
inn månedlig av arbeidsgiver gjennom A-ordningen. I de første årgangene av A- 
ordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret 
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange time- 
lønte ikke ble rapportert stillingsprosent, i tillegg til at det for noen timelønte ble 
rapportert standardverdier på enten 0 eller 100. SSB forsøker å korrigere for dette 
i sin redigering av datamaterialet.2

• Det er kun arbeidstakere som i telleåret var i aldersintervallet 20-60 år som er tatt 
med. De yngste er utelatt, fordi innslaget av lærlinger kan påvirke analysene.

• Noen få arbeidstakere var registrert med mer enn 50 timer i avtalt arbeidstid i løpet 
av en uke. Disse er utelatt.

• For å få best mulig avgrensninger til tariffområdene og de yrkene allmenngjø- 
ringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næ- 
ringsmessige avgrensninger og Standard for yrkesklassifisering (STYRK98)4 for å 
identifisere og avgrense yrker.

• Lønnsstatistikken er samlet inn i september. Det er den allmenngjorte satsen som 
var gjeldene på dette tidspunktet som legges til grunn for sammenlikning.

• For de allmenngjorte områdene er lønnsfordelingene gjort etter lønnstakerens 
landbakgrunn, og bosetningsstatus. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har 
fått registrert landbakgrunn. Det betyr som oftest at de er nyankomne og har blitt 
utstyrt med et D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som 
kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge 
mindre enn seks måneder. Disse har betegnelsen D-nummer i figurene. Tilsva
rende er det på lønnsdataene koblet på om man er registrert som bosatt eller ikke. 
At man har D-nummer og at man ikke er registrert som bosatt, fungerer begge som 
«proxy» for at man nylig har kommet til landet og slik sett er en fersk arbeidstaker. 
Det å ha D-nummer og å være ikke-bosatt er ikke gjensidig utelukkende kjenne
tegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle - av de ikke-bosatte har også D-num
mer.

• I tillegg til D-nummer vises det tre kategorier av landbakgrunn: Norge, EU-Øst og 
Utenfor EØS. Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de 
opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det 
norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort in
nenfor de allmenngjorte bransjene. EU-Øst gjenspeiler EU-utvidelsen i 2004, og er 
i denne sammenheng som oftest arbeidstakere som er født i Polen eller i ett av de 
baltiske landene. Utenfor EØS gjelder alle som er født utenfor EUs grenser, uav
hengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flestepar
ten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia.

2 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon- 
om-arbeidstid
3 https://www.ssb.n0/klass/klassifikasjoner/6
4 https ://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7
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Lønnsstatistikken omfatter ikke
Per 2020 dekker lønnstatstikken lønnstakere i virksomheter i Norge, som også betyr
at den ikke omfatter:

• Selvstendig næringsdrivende
• Utsendte arbeidstakere fra virksomheter i andre land som jobber på oppdrag i 

Norge. For eksempel fanger ikke statistikkgrunnlaget opp turbuss- eller godssjåfø- 
rer som er ansatt i et utenlandsk transportfirma som utfører transportoppdrag i 
Norge.

Videre er det ett annet forhold som også må nevnes:

• Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer som jobber i en virksomhet som er 
omfattet av allmenngjøringsvedtaket, er ikke med i analysene. Vi har ikke data som 
viser hvor ansatte i bemanningsforetak er leid ut. Det vil si at for eksempel innleide 
til byggenæringen ikke er med i tallmaterialet for byggebransjen.

Avgrensninger og satser
Tabell 1 oppsummerer hvordan vi har avgrenset de allmenngjorte områdene i hen
hold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønns
statistikken for 2020 ble samlet inn.

Tabell 1 Oversikt over allmenngjorte områder, avgrensning i henhold til næringskoder (SN2007) og yrkesgrupper 
(STYRK 98), samt gjeldende minstesatser per. september 2020.

Avgrensning

Område
Nærineskode

(SN20Q7)
Yrkeskode
fSTYRK98l

Gjeldende timesats 
per 09/2020

Overnatting, servering og cateringsvirksomhet 55,56 4,5,9 167,90

Byggeplasser i Norge 41,43
(unntatt 43.21)

6, 7,8,9 188,40

Elektrofagene 43.21 6, 7, 8,9 189,52

Skips- og verftsindustriene 30.11,33.15 6, 7, 8, 9 162,60

Persontransport med turbil 49.392 8 158,37

Godstransport på vei 49.41 8 175,95

Jordbruk og gartnerier0 1.1,1.2,1.3,1.6 6,9 123,15n 
128,65(*”>
143,05'”"1

Fiskeindustribedrifter 10.2,10.411 8 183,70

Renholdsbransjen 81.210 9 187,66

Lønnstakere over 18 år. f”’1 Ansatt inntil 12 uker. <***> Ansatt mellom 12-24 uker. ("*’> Ansatt mer enn 6 måneder.
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2 Overnatting, servering og 
cateringvirksomheter

Fra 01.01 2018 ble de laveste lønnssatsene i Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og 
LO/Fellesforbundet, allmenngjort for første gang. I henhold til vedtak fra 01.06.2019 
var det ikke lov å lønne arbeidstakere over 20 år med en lavere timelønnssats enn 
167,9 per time. I figur 2.1 er lønnsstatistikken for 2020 sortert etter de allmenngjorte 
lønnssatsene.

• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde en timelønn la
vere enn 168 kroner.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 168 til 193 kroner i timen er kategorisert 
innenfor Minstesats+15 prosent.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 194 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.

Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) eryrkesfelt 1-3 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker) samt yrkesfelt 6-8 (yrker i primærnæringene, hånd- 
verksyrker og operatør/sjåføryrker) utelatt i figur 2.1. Antall lønnsforhold er kraftig 
redusert fra 81 200 i 2018 til 63 549 i 2020. Nedgangen i antall lønnsforhold skjer for 
alle lønnstakergruppene i figuren, og er størst for ikke-bosatte lønnstakere, hvor an
tallet er mer enn halvert. Dette henger i stor grad sammen med koronapandemien og 
nedstengningen høsten 2020.

Figur 2.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold innenfor yrkesfeltene: kundeservice, service og ufaglærte 
yrker (STYRK98 = 4,5 og 9). Nace 55 og Nace 56. 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB 
lønnsstatistikk, egne beregningen

2020-Samlet(n= 63549) 

Bosetningsstatus 

Ikke-bosatte (n= 2865) 

Bosatte (n= 60684) 

Fødeland 

Norge (n= 28947) 

EU-Øst (n= 7179) 

Utenfor EØS (n= 21210) 

D-nummer (n= 2393)

i3% ■; ■ 28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent ED Minstesats+mer enn 15 prosent

• 13 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt
i figuren), 59 prosent lå på eller rett over denne (gult i figuren), mens 28 pro
sent hadde en timelønn på 194 kroner eller mer (grønt i figuren.

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020
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Høyest andel under allmenngjort sats var blant ikke-bosatte og arbeidstakere 
med D-nummer (15 prosent på begge gruppene).
Høyest andel som lå på allmenngjort sats eller rett over (timelønn 168-193 
kroner) var også blant de ikke-bosatte og de med D-nummer (65-66 prosent).
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