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I.

Det vises til forskrift av 10.05.21 nr. 2070 (FOR-2021-05-10-2070) om allmenngjøring av
tariffavtale for byggeplasser i Norge. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av
Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 (FOB) mellom LO/FF og NHO/BNL.
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/1 Silje Hassellund Solberg | Hilde M. Anghus | Imran
Haider [Ph.d.] | Katrine Rygh Monsen | Yvonne Evensen | Fredrik Wildhagen | Eirik Pleym-Johansen | Tina Storsletten Nordstrøm [H] \
Fredrik Jadar | 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] | Nina Odberg | Øyvind Baldersheim STAVANGER: Alexander Lindboe | Bjørn Inge
Waage | [H] = Møterettfor 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 Byggenæringens Landsforening ble gjennom forhandlinger og
meklingsmøter 03.-05.04.22 enige om en anbefalt avtale.
Bilag 1: Riksmeklerens møtebok med vedlegg i sak 2020-005 vedrørende
tariffrevisjonen 2022 - Fellesoverenskomsten for byggfag
Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 06.05.22 etter at
Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt
allmenngjøring vil da utgå 06.06.22.

III.
Fellesoverenskomsten for byggfag for perioden 01.04.22 til 31.03.24 har følgende nye satser
relatert til § 4 i dagens forskrift:
§ 4. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
a)
b)
c)

For faglærte:
For ufaglærte uten bransjeerfaring:
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:
For arbeidstakere under 18 år:

kr230,00
kr207,40
kr 216,00
kr139,00

Satsene er inntatt under punkt C. Økonomi på side 12 i Partenes forhandlingsløsning, vedlagt
Riksmeklerens møtebok.
IV.
Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende.
Arbeidstilsynet foreslår i den forbindelse å forskriftsfeste presiseringen i FOB § 1-1 nr 1 om
av hva som menes med bygningsarbeid og hvilke fag som omfattes.
LO anser at det vil føre for langt å innta hele omfangsbestemmelsen fra FOB, og vil i stedet
foreslå at følgende presisering inntas i forskriften § 2 første avsnitt (understreket):
§ 2. Hvem forskriften gjelder for
Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører
bygningsarbeid på byggeplasser. Med bygningsarbeid menes bysse- os bygge teknisk
virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving os kildesortering på byggeplass,
som utføres av følgende fag: Anleggsgartnerfaset, be tongfaset, tømrerfaget,
murerfaset, rørleggerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget, malerfaget,
isolatørfaget, taktekkerfaget, stillasbyggerfaget, industrimalerfaget, glass- og
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fasadearbeider, kulde- og varmepumpeteknikkfaget og ventilasionsteknikkfaget. I
tillegg omfattes tømrer- og montasiearbeid i trehusindustrien, verkstedarbeidere,
reparatører, sjåfører, lagerarbeidere, anleggsmaskinførere samt øvrige grupper som
utfører bygningsarbeid på byggeplasser.
Arbeidstilsynet etterlyser også en presisering av hva som menes med «tilsvarende kompetanse
som fonnelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører
arbeid», jf forskriften § 2 annet avsnitt. LO foreslår å flytte denne til lønnsbestemmelsen i § 4
(slik den tilsvarende er plassert i overenskomsten § 2-2) og med følgende
klargjøring/forenkling:
§ 4. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
a)

For faglærte:

kr 230,00

Fagarbeidere er arbeidstakere som har fag- eller svennebrev i vedkommende fag.
Utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT er sidestilt med norsk fagbrev.
b)
c)

For ufaglærte uten bransjeerfaring:
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:
For arbeidstakere under 18 år:

kr 207,40
kr 216,00
kr 139,00

På bakgrunn av Arbeidstilsynets innspill vil LO også foreslå følgende presisering i forskriften
§ 6, som gjelder utgifter til reise, kost og losji, som følger:
§ 6. Utgifter til reise, kost og losji
For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver
etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets
begynnelse og slutt.
Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være
avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for
kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter
regning e. I. kan avtales.
Endringen klargjør at arbeidsgiver på visse vilkår er ansvarlig for å dekke utgiftene til reise,
kost og losji, men at dette kan gjennomføres på ulike måter. Bestemmelsen kan denned ikke
forstås som bare å gi et pålegg om å inngå avtale om utgiftsdekning, som Arbeidstilsynet
peker på.
LO og NHO har for øvrig vært i kontakt med sikte på å avklare hvordan partene kan bidra til
avklaring av konkrete tolkningsspørsmål.
Partene ble ved revisjonen 2022 enige om endringer i overenskomsten § 2-11, som skal sikre
tilpasset ordinært arbeidstøy til begge kjønn, se side 3 i Riksmeklerens forslag under pkt B.
Endringer i overenskomsten.
Forskriften § 7 bør reflektere denne endringen, og det foreslås følgende endring i
bestemmelsen (understreket):
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§ 7. Arbeidstøy
Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy, tilpasset både kvinner os menn, og
vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.

V.
Norsk byggebransje preges stadig av et betydelig innslag av utenlandsk arbeidskraft, der de
fleste rekrutteres fra EU-land i Øst-Europa.
Lønnsstatistikken fra 2020 (se bilag 3 nedenfor)) viser at 37 % av de registrerte lønnstakerne i
manuelle yrker i bygg hadde utenlandsk bakgrunn. I tillegg kommer utsendte arbeidstakere til
Norge fra utlandet, samt betydelig sysselsetting via bemanningsforetak, som ikke inngår i
disse tallene. Her er det en svært høy andel utenlandske arbeidstakere, og det kan forventes at
lønnsnivået blant disse generelt ligger lavere.
Et bekymringsfullt utviklingstrekk i byggebransjen har vært den store bruken av innleid
arbeidskraft fra bemanningsforetak.1 I 2016 ble det anslått at på landsbasis i bygg og anlegg
utfører innleide fra bemanningsforetak 8-11 % av alle håndverkerårsverkene, og i Oslo og
Akershus hele 14-18 %.2 Senere analyser bekrefter dette bildet, og de siste anslagene for
landet som helhet er at andelen innleide i bygg og anlegg utgjør 9-10 % av arbeidsstokken.
Bruken av innleie er særlig stor innen «oppføring av bygninger», her ligger innleieandelen på
landsbasis på 15 prosent.3
Partene i næringen deler en sterk bekymring over situasjonen når det gjelder useriøsitet, sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet. De kriminelle aktørene opererer i flere bransjer og flytter
gjeme virksomhet mellom bransjer. Men omfanget ser fortsatt ut til å være høyest i
byggenæringen. Det er nå etablert «Fair Play Bygg»-prosjekter flere steder i landet, som
følger utviklingen i næringen tett. I løpet av 2021 ble det til sammen sendt 746 varsler om akrim til kontrolletatene gjennom Fair Play Bygg-prosjektene.4 De tverretatlige a-krimsentrene
retter mye av sin innsats mot bygg, og det rapporteres om at omfanget av kriminalitet fortsatt
er omfattende. Arbeidslivskriminaliteten er ikke nødvendigvis knyttet til
arbeidsinnvandringen, men etatene som arbeider mot arbeidslivskriminalitet erfarer at
arbeidsinnvandrere er mer utsatte enn norske arbeidstakere.5

1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2022), Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven m.m. -Endringer i
regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Høringsnotat 19.01.2022.
2 Nergaard, K. (2017), Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende. Oppdaterte tall for 2016, Fafo-notat
2017:12, s. 20.
3 Nergaard, K. (2021), Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. Målemetoder og omfang. Fafo-notat
2021:17.
4 Fair Play Bygg Oslo og omegn, Årsrapport 2021. https://fairplavbvggoslo.no/arsrapport/
5 A-krimsenteret i Oslo (2021), Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Viken
- kriminelle aktører og utnyttelse av arbeidstakere.
https://arbeidstilsynet.no/globalassets/generertepdfer/akrim byggrapport.pdf
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VI.
På tross av at allmenngjøringsforskriften nå burde være kjent for de aller fleste aktørene i
bransjen, viser Arbeidstilsynets tilsynsstatistikk at det fortsatt er et betydelig antall brudd på
regelverket.
Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes
etterlevelse av allmenngjøringen innen byggområdet.
Bilag 2:

Epost fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet datert 20.04.22,
med vedlagt notat om tilsyn med allmenngjøring innenfor Bygg i perioden
2020-2022

Notatet viser at det i perioden 2020 til april 2022 ble gjennomført 1 332 tilsyn på
allmenngjøring i bygg. Samlet sett fant Arbeidstilsynet avvik knyttet til
allmenngjøringsregelverket i omtrent 16 % av tilsynene. Det ble registrert brudd på reglene
for lønn i 15 % av tilsynene, og på kost og losji i 28 % av tilfellene.
Fafo v/Elin Svarstad og Bjom Dapi, har utarbeidet en analyse av den lønnsmessig fordeling
innenfor allmenngjorte områder. Analysen er basert på SSBs sin lønnsstatistikk som ble
samlet inn høsten 2020.
Bilag 3: Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om "Fønn i allmenngjorte bransjer, 2020" v/Elin
Svarstad og Bjom Dapi
Fafos analyser viser at samlet sett hadde 7 % av arbeidstakerne i manuelle yrker i
byggebransjen en timelønn som lå under den minstesatsen for ufaglærte uten bransjeerfaring
(kr. 188 på daværende tidspunkt), mens 23 % lå på minstesats eller rett over denne. Andelen
som ligger på eller rett over minstesats er betydelig høyere blant bosatte enn ikke bosatte og
arbeidstakere med D-nummer (nyankomne). Mens 76 % av bosatte arbeidstakere (inkl.
nordmenn) tjente 218 kroner eller mer (minstesats + mer enn 16 prosent), gjaldt dette bare 53
% av ikke bosatte. Og tallene omfatter vel og merke ikke utsendte arbeidstakere fra
utenlandske selskaper, hvor det kan forventes at lønnsnivået er enda lavere.

VII.
Det er nå 15 år siden deler av Fellesoverenskomsten for byggfag ble allmenngjort for hele
landet. Allmenngjøring er fortsatt et viktig virkemiddel for å motvirke sosial dumping i bygg,
og både eldre og nyere evalueringer har dokumentert at forskriftene har bidratt sterkt til å
motvirke lønnsdumping og uheldig konkurransevridning i bransjen.6
Statistikken viser med all tydelighet at for en stor gmppe av utenlandske arbeidstakere
fastsettes lønn med utgangspunkt i de allmenngjorte minstesatsene, og i mange tilfeller også
lavere. Dette peker mot at det ligger et kontinuerlig sterkt lavlønnspress i næringen. Dersom
det allmenngjorte lønnsgulvet fjernes, vil det være høy risiko for at lønninger og andre tillegg,
6 Benedictow, A. m. fl. (2021), Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport 13 - 2021,
Samfunnsøkonomisk analyse, Bjømstad, R. (red.)(2015), Virkninger av allmenngjøring. Rapport nr. 2-2015,
Senter for lønnsdannelse og Eldring, L. m.fl. (2011), Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport
2011:09.
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som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under tariffinessige standarder. Dette
vil ikke bare medføre økt sosial dumping, men vil også gi svært uheldige virkninger for
tariffbundne virksomheter som vil fa en betydelig økning i lavlønnskonkurransen fra ikke
tariffbundne bedrifter.
Arbeidstilsynets tilsynsstatistikk dokumenterer i tillegg at det fortsatt foregår hyppige brudd
også på dagens forskrift - noe som klart underbygger det store potensialet for sosial dumping
i bransjen.

VIII.
LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et
nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og
utenlandsk arbeidskraft innenfor byggebransjen.
LO ber Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende

Påstand:
Forskrift av 10.05.21 nr. 2070 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge
videreføres i ny forskrift med reviderte satser i henhold til Fellesoverenskomsten for byggfag
2022-2024, og med de endringer som er foreslått i pkt IV.

* * *

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

Oslo, 02.06.2022

Håkon Angell
advokat

RIKSMEKLERENS MØTEBOK

"BuAS, A

i sak 2022-005 mellom
FELLESFORBUNDET
på den ene side
°g
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
på den annen side
vedrørende Tariffrevisjonen 2022 - Fellesoverenskomsten for Byggfagene
Den 3., 4. og 5. april ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo,
under ledelse av mekler Carl Petter Martinsen.
Til stede for partene:
Fellesforbundet:

Per Skau, Frank Heine Jensen, Jan Petter Gurholt, Kjetil
Grønsberg, Eddy Henningsen, Kenneth Olderøien, Lars Ørjan
Reinholdsson, Marie Slåen Granøien, Torgeir Aakre, Magnus
Alstadsæter, Julie Wilhelmsen, Joachim Espe, Joakim Gebhardt,
Knut Øygard, Sara Kvam, Stig Lundsbakken, Dag Odnes, Bård
Jordfald og Jan Ørnevik.

Byggenæringens Landsforening: Siri Bergh, Eirik Gjelsvik, Benth Eik, Hans Olav Sørlie,
Thomas Jørs, Ruben Høie, Arild Østgård, Rune Borgersen, Nina
Solli, Iselin Bauer Seeberg, Iwona Kilanowska, Bibbi Moen Drange
og Anita Hegg.
,Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Fellesforbundet, mottatt 21. mars 2022.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 21. mars 2022.
3. Fellesforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, mottatt 31 .mars 2022.
4. Diverse dokumenter.
Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en
forhandlingsløsning. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sende det ut til uravstemning
med svarfrist 6. mai 2022 kl. 12.00. Byggenæringens landsforening meddelte at
enighetsdokumentet vil bli behandlet i henhold til de regler som gjelder for
saksbehandlingen for vedkommende part.
Meklingen ble avsluttet kl. 12.20.

Carl Petter Martinsen

phiiS

A. Generelt
Til protokollen:
Akkord
Partenes felles mål
Partene er enige om at akkord er et hensiktsmessig lønnssystem, og vi har en felles intensjon om å
øke bruken av akkord i bedriftene. Akkord brukt på riktig måte bidrar til høyere produktivitet og
lønnsomhet for arbeidsgiver og høyere lønn for arbeidstaker, og oppleves dermed som vinn-vinn for
begge parter.
BNL og Fellesforbundet etablerer servicekontor
Partene vil i fellesskap opprette og finansiere et servicekontor for akkord. Finansieringen skal skje
ved at hver av partene bidrar med et årsverk til servicekontoret. Kontoret skal være etablert innen 1.
januar 2023, i første omgang for to år, men med mål om at dette kan videreføres. Servicekontoret
skal ha en styringsgruppe med 1-2 representanter fra hver av partene. Målet er at kontoret skal bidra
til å fremme akkord som lønnssystem gjennom kompetanseutvikling og rådgivning, samt
videreutvikling, forenkling og digitalisering av akkordlønnssystemet.
Partssamarbeid
En viktig del av arbeidet vil være å skaffe et godt faktagrunnlag med tall og statistikk for bruk og
effekt av akkord.
Partene vil utarbeide en felles handlingsplan for hvordan man best kan stimulere til at akkord blir det
foretrukne lønnssystemet i flere bedrifter.
Partene er enige om at en del av dette arbeide skal være å avholde en felles konferanse om akkord
for ledere og tillitsvalgte. Partene vil videre gjennomføre kampanjer for å vise frem vellykkede
prosjekter der det har vært jobbet akkord. Eksempelvis kan dette være prosjekter som går med
overskudd, leverer godt innenfor tid og med god kvalitet.
I tillegg skal partene i fellesskap jobbe for å få forskningsmidler og /eller andre midler som kan bidra
til målet om økt bruk av akkord. Dette kan eksempelvis dreie seg om midler til et
digitaliseringsprosjekt, men også til andre typer prosjekter partene i fellesskap blir enige om.
Tilpasning av landsomfattende akkordtariffer til den tekniske utvikling og andre forhold
-1-

Arbeidet med revidering av Akkordtariffen for tømrerfaget sluttføres innen 1. oktober 2022.

Kompetansereform
Partene viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede kompetansereformen.
Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening vil sammen følge dette arbeidet med sikte på at
det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor
bransjen.

Digitale verktøy:
Under tariffrevisjonen 2020 ble partene enige om et utvalgsarbeid for å se på hva arbeidstakere har
bruk for av digitale verktøy samt se over og vurdere verktøylister for tømrere og betongarbeidere jf.
bilag 19 i FOB.
Utvalgsarbeidet skal være sluttført senest 28. februar 2023.

Vedrørende bilag 20 - B - Arbeidsplasser uten innkvarterte arbeidstakere - Skifterom
Partene er enige om at det er viktig at arbeidstakerne har tilgang til tilstrekkelige og tilfredsstillende
skiftebrakker på byggeplassen.
Det er sentralt at skiftebrakker er dimensjonert slik at det tas hensyn til det største antall
arbeidstakere som normalt skal bruke brakkene samtidig. Skiftebrakkene skal også ha tilstrekkelig
med utstyr (bord, stoler etc.) som er tilpasset det antall arbeidstakere som skal benytte seg av
brakkene. Partene viser til at kravene til dimensjonering er regulert i arbeidsmiljøforskriftene, samt
konkretisert i bilag 20 i Overenskomst for byggfag. Partene fremhever viktigheten av god etterlevelse
av disse reguleringene og at eventuelle avvik tas opp i forbindelse med vernerunde. Partene vil
oppfordre Regionale verneombud til å ha fokus på etterlevelsen av reglene om dimensjonering av
brakker i arbeidsmiljøforskriftene.

B. Endringer i overenskomsten
§ 1-1 Tariffavtalens omfang
Punkt 1 tredje avsnitt:
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Anleggsgartnerfaget, betongfaget, tømrerfaget, murerfaget, rørleggerfaget, ventilasjons- og
blikkenslagerfaget, malerfaget, isolatørfaget, taktekkerfaget, stillasbyggerfaget4eg
industrimalerfaget, glass oa alossfasadeorbeider, kulde- oa varmeoumoeteknikkfaaet oa
ventilasionsteknikkfaaet. I tillegg omfattes tømrer- og montasjearbeid i trehusindustrien,
verkstedarbeidere, reparatører, sjåfører, lagerarbeidere, anleggsmaskinførere samt andre grupper
som ikke hører inn under fagene nevnt i første setning
Nytt fjerde avsnitt:
4. Fellesoverenskomsten for bvaafaa omfatter oaså stillingsgrupper hvor det kreves spesielle
kvalifikasjoner oa/eller kunnskaper utover faaarbeidernivå i nevnte fag. Der nve oroduksionsmåter
medfører at arbeidsoperasjoner endres eller forutsetter ny kompetanse, skal disse fortsatt omfattes
av denne overenskomsten. De sentrale parter vil anbefale at de lokale parter tilpasser sine
bedriftsinterne avtaler til kompetansekrav op ansvar.

Nummereringen endres på de påfølgende avsnittene.

§ 1-3 Innleie av arbeidskraft, utsetting av arbeid
Vedrørende vilkårene for utsetting av arbeid og innleie, og lønns- og arbeidsvilkårene for utsetting av
arbeid oa innleie, oa lønns- oa arbeidsvilkårene for innleide, se bilag 15.

§ 2-1.1 Lønnssystem
Forskjellige typer lønnssystem ska! kunne avtales mellom bedrift og bedriftstillitsvalgte.
Partene kan ved forhandlinger av lokal avtale etter § 2-7, hvert år ta opp om akkordarbeid skal
benyttes som lønnssystem.
Slik Avtalen føiger reglene om særavtaler, HA Kap. IV

§ 2-9 Lønnsansiennitet
Arbeidstaker som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider
lønnsansiennitet i inntil ett år, såfremt arbeidstaker oppebærer rett til fødselspenger foreldreoenaer
ved fødsel eller adopsjon eller adopsjonspenger etter folketrygd love n.4-4-<1 og § 14 14

§ 2-11 Arbeidstøy
Bedriften holder nødvendig, firmamerket arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og
arbeidsplass. Med nødvendig arbeidstøy menes tilpasset ordinært arbeidstøy til kvinner oa menn der
unisex-modell ikke er tilfredsstillende, varmetøy, regntøy og hansker. Det er en forutsetning at
arbeidstøvet tilfredsstiller nødvendige HMS-krav, oa at dette er praktisk mulig oa økonomisk
forsvarlig. Arbeidstøyet er bedriftens eiendom. Utlevering skjer ved ansettelsen. Nytt arbeidstøy
utleveres ved innbytte av utslitt.
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Nv § 2-12 VemebriHer med styrke
Der hvor arbeidstaker utfører arbeid som krever vernebriller. skal bedriften tilby vernebriller med
styrke til arbeidstakere som har et dokumentert behov for dette og hvor vernebriller som benyttes
utenpå ordinære briller ikke air hensiktsmessig vern. Nærmere retningslinjer for ordningens
praktisering, f.eks, utgiftsdekning, arbeidets varighet mv. utarbeides på den enkelte bedrift.

Nåværende § 2-12 og § 2-13 flyttes tilsvarende og blir § 2-13 og § 2-14.

§ 2-12 Permisjon med rett til lønn
Korte velferdspermisjoner i henhold til bestemmelsene i bilag 910.

Nv § 2-15 Tjenestepensjoner
BNL oa Fellesforbundet vil understreke viktigheten av at de lokale partene en gana i hver tariffperiode
gjennomgår de etablerte bedriftsordninaene, oa hva disse air i tilleaa til de ulike ytelser som
folketrygden air ved oppnådd pensjonsalder, uførhet osv, for de enkelte grupper av arbeidstakere. På
bakgrunn av dette skal partene drøfte behovet for å gjøre endrinaer i de ordninger bedriften har. Fra
drøftingene skal det settes opp protokoll.

Bilag 8 utgår. Nummerering av øvrige bilag flyttes tilsvarende.

§ 3-2 Påslagsprosent og kronefaktor
Kronefaktoren for anleggsgartnerfaget oppgis i kroner og ikke i øre (eks 181 øre = kr 1,81)

§ 4-1 Generelt for kategorier alle kateaorier lærlinger og lærekandidater:
Nytt avsnitt 7 og 8:
Avsnitt 7:
I bedrifter med mer enn 10 ansatte som inntar lærlinger skal de ansatte oppnevne
representant/representanter som sammen med faglig leder skal påse at
a.

bedriftens opplærinasmuliaheter er tilfredsstillende

b.

fagenes opplæringsplaner følges

c.

lærlinger får delta i den pliktige skoleundervisning
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Avsnitt 8:
Lærlingen skal ved ansettelsen presenteres for arbeidstakernes reoresentant/representanter som er
oppnevnt, oa informeres om representantens/representantenes oppgaver.
Eksisterende § 4-8 erstattes med følgende ny tekst:
§ 4.8 Kompetanseutvikling/oflp/æ/7ng
Bygg fage nes framtidige konkurranseevne vil i stor grad være avhengig av tilpasning til nv teknologi
oa arbeidstakernes kunnskaper oa kompetanse. Partene i bedriften bør jevnlig diskutere behovet for
etter- oa videreutdanning, if. Hovedavtalen kap. XVII.
Med sikte oå at arbeidstakerne skal kunne kvalifisere sea for nve oppgaver, oa kunne oppfylle
bedriftens fremtidige krav, er partene enige om:
•

o leaae forholdene til rette slik at bedrifter som har forutsetning for det, i større utstrekning
tar inn lærlinger. Bedriften oa tillitsvalgte drøfter behov for inntak av lærlinger.

•

o arbeide for at ordningen med å kunne avlegge fagprøve etter § 3-5 i opplæringsloven i
arbeidslivet - «oraksiskandidatordninaen», opprettholdes også i fremtiden.

•

at ved innføring av nv teknologi skal berørte arbeidstakere gis nødvendig opplæring.
Opplæringens karakter oa omfang skal drøftes mellom partene i det enkelte tilfellet, if Kap. 1/
/ tilleggsavtalen IV til Hovedavtalen. Opplæringen innenfor den enkelte arbeidstakers
ordinære arbeidstid skal skie uten tap av fortjeneste.

•

ot bedriften oa de tillitsvalgte regelmessig skal drøfte generelle ooplærinassoørsmål med
tanke oå å øke de ansattes kompetansenivå. Partene skal drøfte effektive oa fleksibel
tilrettelegging for opplæring, herunder bruk av digital opplæring, der dette er hensiktsmessig,

•

ot bedriften oa tillitsvalgte hvert år drøfter om det er kompetansegap i henhold til bedriftens
behov for kompetanse oa hvordan det i så fall eventuelt kan legges til rette for at
arbeidstakere får anledning til å ta fag-, etter- oa videreutdanning. Drøftingene skal ta
utgangspunkt i bedriftens oa den enkelte arbeidstakers behov oa ønsker om utvidet
kompetanse. Det bør være en målsetting at det drives fagopplæring i alle bedrifter som
oppfyller kravene for å være ooplærinasbedrift.

•

ot det legges til rette for kompetansehevende tiltak gjennom «den digitale fagarbeideren»
eller andre relevante etter-og videreutdanninasløo, i den grad dette ikke er til hinder for
arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift- oa personaldisponerinaer, Det er en
forutsetning at utdanningen øker produktiviteten oa omstillingsevnen til bedriften oa den
enkelte arbeidstaker. Eventuelle tiltak skal avtales mellom arbeidstaker oa arbeidsgiver.
For at den enkelte skal motiveres oa gis mulighet til etter- oa videreutdanning, kan det etter
eniahet mellom arbeidsgiver oa arbeidstaker gis anledning til å gjennomføre
kompetansehevende tiltak som nevnt over av inntil 7,5 timers varighet or. år betalt med
ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en målsetting om fullføring oa at arbeidstaker selv
bidrar med nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt
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•

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

•

bedriften oa tillitsvalgte skal drøfte hvordan man på best mulig måte kan benytte
kompetansen til eldre arbeidstakere i forbindelse med opplæring.

§ 7-2 punkt 4.5 Særskilt for rørleggerfaget
Reisetid og reisepenger betales fra innlosjeringsstedet og frem til arbeidsplassen. Reisetid betales
etter §7-1 punkt 5 8.

§ 11-1 Innledning
Fellesforbundet og BNL er enige om at et målrettet arbeid med mangfold og likeverd, vil være viktig
for å bedre rekrutteringen til bedriftene. Bedriftenes samfunnsansvar på dette området, kan bidra til
større motivasjon blant medarbeiderne. Dette vil medvirke til å sikre bedriftenes konkurranseevne og
markedstilpasning. Forøvrig vises til hovedavtalens tilleggsavtale II rammeavtale om likestilling i
arbeidslivet.
Partene skal gjennom samarbeid, informasjon oo drøftelse fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kjønn. graviditet, permisjon ved fødsel oa adopsjon. omsorgsoppgaver.
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kiønnsuttrvkk,
eller en kombinasjon av grunnlagene. Partene skal videre søke å hindre trakassering, seksuell
trakassering oa kiønnsbasert vold. Partene understreker viktigheten av at eldre arbeidstakere oa
arbeidere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til ordinær pensjonsalder.
Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovoålaate likestillingsarbeid, men beaae parter har ansvar for
å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtole etter Hovedavtalen. skal
likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon oa drøftelser i
bedriftene.
Det vises også til bestemmelsen § 11-2 om likelønn, Fellesbilag 6 oa Hovedavtalens Tilleggsavtale IIRammeavtale om å fremme likestilling oa hindre diskriminering i arbeidslivet.

§ 11-2 Likeverd Likelønn
Partene er enige om at kvinner oa menn etter Fellesoverenskomsten for bygafaa under ellers like
forhold skal vurderes likt, så vel fortienestemessia som faglig. Ved lokale lønnsforhandlinger skal
derfor partene gjennomgå både menns oa kvinners lønnsforhold og vurdere årsakene til eventuelle
lønnsforskjeller, ref, likestillings- oa diskrimineringslovens bestemmelser.
I alle bedrifter som etter loven har plikt til å gjennomføre kiønnsdelt lønnskartlegging annethvert år.
skol de tillitsvalgte delta i planlegging oa evaluering av lønnskortleggingen.
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Bestemmelsen inntatt i § 11-2 Likeverd utgår.

Kapittel 13. Varighet
Denne overenskomst trer i kraft 1. april 2022 og gjelder til 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.
Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår.
Før utløpet av første 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).

Bilag 13 avsnitt 3

2. Forskjellige former for bonussystemer kan anvendes, men målekriterier som skadefrekvens oa
sykefravær skal unngås. Bonussystemet skal avtales skriftlig.
Bilag 16. Offshoreavtale for byggfagene
Bilag 16 endres i tråd med endringene inntatt i Riksmeklerens møtebok i sak 2022-003 mellom
Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende Tariffrevisjonen 2022 - Industrioverenskomsten punkt
"Bilag 1 Tariffavtale for arbeid offshore".

1. Definisjoner

Merknad:
Fivis enkelte oppdrag unntaksvis skulle kreve nattekvarTerTlanef,-henvises til2.2, første setning,
tmeier hensyntagen til definisjonen avavtalens-virkeområde i-2.1.
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2. Virkeområde
(...)

2.5

Hvis enkelte oppdrag unntaksvis skulle kreve nattekvarter i land, henvises til 2.2. første setning.
under hensyntagen til definisjonen av avtalens virkeområde i 2.1

3. Arbeidstid, overtid mv.
3.2

Rotasjonsordninger

Ved årsavregningen skal først timer utover fullt normalt årsverk (basert på rotasjonsordning 14- 21-14-28)
godtgjøres som.fm: overtid bestemt etter reglene i pkt. 3.9.1 og 3.9.2.
KommentarMerknad
På-bakgr-unn av kontrakt-sforpftktelser, rekrutterings- og kapasitetsbehov og-nødvendige tilpasningeF
hes-den enkelte bedrift er paftenelnnforstått roed-at innføring av ny rotasjonsordning 14-28 v-il være
tføkjevende.Partene-undef-streker at ny rotasjonsordning-skal være imptementert ineen-31.-12^Q-14T
Awtk-fra dette avtales-med tUtitsvalgter
Partene er videre enige om at ved eventuelle fremtidige arbeidstidsreduksjoner i industrien/samfunnet
som gjennomføres uten reduksjon i lønn, skal slike reduksjoner kompenseres verdimessig økonomisk.
Merknad:
Etter å ho fullført planlagt oppholdsoeriode offshore skal arbeidsgiver sikre arbeidstaker
sammenhengende arbeidsfri tilsvarende varigheten på siste fullførte oppholdsoeriode før det kan
foretas nv utreise offshore. Eventuelle avvik fra dette kan avtales med arbeidstaker.

Fellesoverenskomsten for byggfag Bilag 16. Offshoreavtale for byggfagene
Partene er enige i at innføring av 14-28 rotasjon i 2014 ikke innebærer endring av praksis og den
forståelse partene har knyttet til offshorebilaget, utover retten til å arbeide redusert årstimetall.

Nytt punkt 3.3:
3.3

Rammer for løpende pluss- og minustid ved oppstart av arbeidsoppdrag
Arbeidstaker skal ha sitt arbeid fordelt så jevnt som mulig gjennom året.
Imidlertid anerkjenner partene at uforutsigbarhet i kundeoppdrag også kan
medføre uforutsiabarhet for arbeidsoppdraa offshore.
Partenes formål med denne presiseringen er gi mer forutsigbarhet for
arbeidstid og fritid for ansatte.
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Ansatte kon i perioder bli satt på rotasjonsordninger hvor normal friperiode
avkortes/ forlenges, eller hvor normal oppholdsperiode ikke kan
gjennomføres. Dersom lokale parter ikke har avtalt noe annet, gjelder
følgende rammer for pålagt pluss- og minustid gjennom avreqninqsperioden
for arbeid offshore iht. VO-bilag 1 pkt. 3 om arbeidstid m.m.:
• 150 timer olusstid (134,4 offshoretimer)
•

75 timer minustid (67,2 offshoretimer)

Grensetallet på pluss- og minustid gjelder til enhver tid i løpet av
årsavregningsperioden.
Pålegg om orbeid utover overnevnte ramme for olusstid godtgjøres som for
overtid bestemt. Overtidstillegget går til fortløpende ut- betaling iht.
bedriftens rutiner for lønnsutbetaling. Ved den årlige avregningen skal
arbeidede timer som allerede er godtgjort som for overtid bestemt iht.
rammetallet (150) ikke godtgjøres med nytt overtidstillegg hvis arbeidstaker
har plusstid utover fullt årsverk (1582). Det vises til dagens bestemmelse om
årsavreqninq i bilaget punkt 3.2 femte ledd.
Minustid utover nevnte ramme godtgjøres med individuell timefortieneste og
kan ikke kreves innarbeidet.
Avvik fra ovennevnte kon avtales mellom arbeidstaker og arbeids- giver.
Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at inntil 37,5 timer minustid på
årsavreqninqs kan overføres til neste årsavregningsperiode.
Minustimer som ikke avtales overført, skal strykes uten trekk i lønn.

3.6

Arbeid utover oppholdsperiode
Dersom uforutsette hendinger gjør at mannskapsbytte ikke kan gjennomføres til avtalt tid,
må de ansatte være forberedt på å fortsette arbeidet. Hvis partene-i-det enkelte tilfelle ikke
blir eni§e om-at arbeidstiden utover-normoloppholdsperiodeskal-be tales med
overtidsgodtgjørelse.-f100 %). skal-avspaser-ing finne sted. Arbeid utover normal
oppholdsperiode skal kompenseres som for overtid bestemt. Overtidstillegget skal utbetales
fortløpende i henhold til bedriftens rutiner for lønnsutbetaling. For ansatte som ved utreise
hadde minustid. jfr, pkt. 3.3, kan arbeidet tid utover normal oppholdsperiode inngå i
årsverket. Avvik kan avtales lokalt.
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Arbeidede timer som allerede er godtgjort som for overtid bestemt skal ikke godtgjøres med
nvtt overtidstillegg.

(I de tilfeller der mon etteravtale velger å kompensere den opparbeidede avspaseringstid
med overtidstillegg, skal oOvertidstillegget beregnes av det beregningsgrunnlag, jf. V0delens § 5.2, som gjelder på det tidspunkt etterbetaling skjer.)

3.9

Forskjøvet arbeidstid
Forskjøvet arbeidstid utenfor den fastlagte arbeidstidsordning for den enkelte arbeidstaker,
betales meésom for overtidsqodtø/ørinq bestemt (100 %).

3.10.1 Avregning av arbeidstiden for personell som arbeider offshore, og vekselvis arbeider offshore,
på landanlegg og ved faste driftssteder der arbeidstiden er gjennomsnittsberegnet

3.10.1 Den enkeltes totale arbeidstid skal avregnes der all arbeidet tid offshore, på landanlegg og
ved faste driftssteder skal inngå i den totale arbeidstid og gjøres opp minimum en gang pr. 12
måneder. Årlig avregningstidspunkt avtales lokalt.
I perioden for avregning legges til grunn at den enkelte har startet med en oppholdsperiode
offshore eller en arbeidsperiode på land og avsluttet med en fullført avspaseringsperiode.
All arbeidet tid utover tariffestet tid skal avspaseres. Hvis disse timer ikke er påbegynt
avspasert ved avregningstidspunktet utbetales disse timer som for overtid bestemt. Partene
lokalt kan avtale at den enkelte etter eget ønske kan overføre inntil 200 timer for avspasering
på et senere tidspunkt.

3.10.2 Modell for avregning av arbeidstid
Alle arbeidede timer utenom overtid/ekstra tid som allerede er oppgjort og betalt i henhold
til overenskomsten omregnes til 37,5 timer pr. uke jf. VO-delen 2.2.2.
Perioder med ferie og fravær skal det tas hensyn til i avregningen. Ved beregning av korrekt
mertid skal det legges til grunn at fravær ikke skal innarbeides.

3.10.3 Behandling av sykefravær oa an net legitimt lønnet fravær i avregningen.
Sykefravær oa annet legitimt lønnet fravær i forbindelse med permisjoner fra arbeidsperioder-;
registreres som arbeidet tid unntatt i de tilfeller hvor sykefravær oppstår etter at
årstimeverket er oppfylt.

3.10.4 Avregning
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De lokale parter kan avtale praktiske løsninger slik at bedriften kan benytte det samme
avregningstidspunktet for alle arbeidstakerne, herunder overføring av minus/plusstid for
dette formålet.

Merknad:

Innleie fra bemanninasforetak
Fellesforbundet oa Norsk Industri erkjenner at industrien kan ha behov for å supplere
eaenbemannina med innleie fra bemanninasforetak.
Organisasjonene forutsetter at lokale parter finner nødvendige løsninger for å kunne benytte
innleie fra bemanninasforetak, herunder inngår avtaler iht. aml §14-12 (2) der dette er
nødvendig. Det forutsettes videre at lokale parter tar utgangspunkt i bedriftens
produksionsbehov og bemanningssituasjon.

4.

Reisebetingelser - Mønstring

4.1

Reise - ventetid - reiseutgifter

Denne bestemmelse trer i steéet for eventuelle lokale avtaler; med virkmng-ffa og med
bedriftens-lokale forhandlingsdato 1992.
4A------A vbrudérkansellering -av-offskoreperiode
Dersom arbeidsgiveren på gwnn av-uforutsette-hendinger må kansellere eller avbryte
offshoreperioden, skal de ansatte, eg-fovis mulig også de tillitsvalgte, varsles så tidlig som
mulig. De ansatte kan, etter at-nødvendig avspasering er avtafc-t-iivises annet arbeid.
Retningslinjer foravsøasering-avtales mellorobeéfiftsledelsen og arbeidstakernes
tUtitsvalgter

4.4

Avbrudd, kansellering av oppholdsperiode

Ved avbrudd i oooholdsoerioden oa kansellering av planlagt oppholdsperiode
følgende:

a.

aielder

Avbrudd i oppholdsperioden
Dersom arbeidsgiver avbryter oooholdsperioden etter ankomst innretning, betales
tapte arbeidstimer med timefortieneste (maks 12 timor pr. døgn) +11,61 % + en
kompensasjon pr. time tilsvarende offshoretilleaaet. Arbeidstakeren kan i slike tilfeller
anvises annet arbeid for resterende del av oppholdsperioden.
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b.

Kansellering av olanloat oppholdsoeriode
I de tilfeller arbeidsgiver kansellerer planlagt oooholdsperiode etter avreise fra
hjemsted, betales timefortieneste (eksi 11,61% kompensasjon for redusert arbeidstid
og offshoretilleaa) for 12 timer. Samlet kompensasjon, inkl, eventuell ventetid iht okt.
4.3, skal ikke overstige 12 timer per døgn.

Eventuelle manglende timer grunnet forhold som oppstår etter okt, b) håndteres etter
pkt. 3.3 (rammer for pluss- og minustid) og okt. 3.10 (ovreaninasbestemmelsen).

Bilag 18
Rammeavtale for innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med/ uten
søndagsarbeid videreføres i tariffperioden 2022-2024

Generelt lønnstillegg
Det gis et generelt tillegg på kr 4 per time til alle fra 1. april 2022.
§ 2.2 Garanterte minstefortjenester
Fagarbeidere
For fagarbeidere gjelder kr 230,00 per time
Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev
For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 207,40. per time
For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 216,00 per time
Unge arbeidstakere
For arbeidstakere under 18 år, kr 139,00 per time.
§ 2-3 Overtidsgodtgjørelse
Ny sats, kr 289,30
§ 2-5 Matpenger
Matpenger ved overtid

kr 96

12

§ 3-2 Akkordtariffene
Nve satser FOB § 3-2
Påslagsprosenter pr. 01. august 2022 er:
- Blikkenslagerfaget

114,99 %

- Malerfaget

6,84 %

- Murerfaget

9,52 %

- Rørleggerfaget

23,18 %

- Taktekkerfaget

58,70 %
minst kr 220,07

- Tømrerfaget

kr 224,88

- Isolatører
- Betongfagene

minst kr 262,37

- Anleggsgartnerfaget

minst kr

1,90

Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid
1.

Akkorder som løper før og etter 1. april 2022, men avsluttes før 1. august 2022, benytter dagens
akkordsats.

2.

Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2022 tillegges den nye påslagsprosenten eller
kro n efakto ren.

3.

Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent elier kronefaktor, tilkommer bare
differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye.

§ 6-3 Overtidsarbeid
§6-3.2

overtidsgrunnlag

kr 289,30

§ 6-4 Skiftarbeid
§ 6-4.2
§ 6-4.2
§ 6-4.2

skifttillegg, 2. skift
kr 29,90
skifttillegg, 3. skift
kr 47,80
skifttillegg, lørdag etter kl. 13.00 m.m. kr 117,95

§ 7-1 Hvor nattopphold ikke er nødvendig
§ 7-1.1 Nye satser for reise- og gangtid.
1.

Når arbeidstakeren selv sørger for transport:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

For avstand fra 7,5 til 15 km:
For avstand fra 15 til 30 km:
For avstand fra 30 til 45 km:
For avstand fra 45 til 60 km:
For avstand fra 60 ti! 75 km:

kr 108,20
kr 179,20
kr 210,50
kr 241,00
kr 273,50

Når arbeidsgiver sørger for transport:
a)

For avstand fra 7,5 til 15 km:

kr. 65,00
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b) For avstand fra
c) For avstand fra
d) For avstand fra
e) For avstand fra

15 til 30
30 til 45
45 til 60
60 til 75

km:
km:
km:
km:

kr.
kr.
kr.
kr.

108,90
130,10
151,80
174,40

§ 7-2.8.3 for rørleggere, reise- og gangtid inntil 11/2 time daglig
Ny sats rørlegger
kr. 118,75
Ny sats ufaglært
kr. 109,35
Ny sats lærling
kr. 84,75

Bilag 16
Offshoretillegg som er forhandlet frem i frontfag, inntas i FOB.
Nye satser
§11.2 Offshoretillegg

kr 86,73

§11.5 Nattillegg

kr 47,52

§11.6 Tilkomstteknikk kr 52,57

Ikrafttredelse
Alle nye satser i overenskomsten gjelder fra 1.april 2022
Unntak:
- Satsene i § 6 og § 7 gjelder fra vedtakelsestidspunktet 6. mai 2022.
- Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen 6. mai 2022.
Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt.
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Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no>
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Line Eldring
SV: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter
Tilsyn med allmenngjøring bygg.docx; Tilsyn med allmenngjøring
elektrofag.docx; Tilsyn med allmenngjøring fiskeindustribedrifter.docx;
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allmenngjøring jordbruk og gartneri.docx; Tilsyn med allmenngjøring
overnatting servering catering.docx; Tilsyn med allmenngjøring
renhold.docx; Tilsyn med allmenngjøring turbil.docx

Kategorier:

Arkivert i Websak

Se vedlagte dokumenter. Korona-pandemien har hatt ulik påvirkning på kontrollen av etterlevelsen av allmenngjøringsregelverket 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
(+47) 976 07 512

•_ Fellesforbundet
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Tilsyn med allmenngjøring - Bygg
Arbeidstilsynet
fører
rutinemessig
kontroll
med
virksomhetenes
etterlevelse
av
allmenngjøringsregelverket i tilsynene innen bygg. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 1332 tilsyn
i perioden 2020-dd 2022. Alle tilsyn har 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.
2.
3.
4.

«Har arbeidsgiver inngått avtale med arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise, kost
og losji for arbeidsoppdraget?»
«Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om allmenngjøring av tariffavtale
for byggeplasser?»
«Har arbeidsgiver utbetalt lønn og eventuell annen godtgjøring i henhold til gjeldende
allmenngjøringsvedtak?»
«Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og
arbeidsplassen?»
Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for
byggeplasser i Norge av 20.12.2010, § 4, 6 og 7.

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

Tilsyn

Reaksjoner

i. Har arbeidsgiver inngått avtale med arbeidstakerne om
dekning av utgifter til reise, kost og losji for
arbeidsoppdraget?
2. Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften
om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser?
3. Har arbeidsgiver utbetalt lønn og eventuell annen
godtgjøring i henhold til gjeldende
allmenngjøringsvedtak?
4. Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og
vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen?

28%

183

53

15%

1 284

179

67%

6

3

3%

61

2

Totalsum

16%

1332*

237

Kontrollpunkt

*

Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen.

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 16 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenn
gjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på kontrollpunktene varierer.
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 bemanningsbyråer 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 lønnsopplysningene 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 norskfødte. 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
Fafo-notat 2022:07
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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 cateringvirksomheter, 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 avkoronapandemien.
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av koronarestriksjoner 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/kompetansetillegg 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 Aordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange timelønte 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 allmenngjøringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næringsmessige 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-informasjonom-arbeidstid
3 https ://www.ssb.noAlass/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 godssjåfører 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
Nærineskode
(SN2007)

Yrkeskode
(STYRK98)

Gjeldende timesats
per 09/2020

55,56

4,5,9

167,90

41,43
(unntatt 43.21)

6, 7,8,9

188,40

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

1.1,1.2,1.3,1.6

6,9

123,15n
128,65r‘>
143,05("**>

10.2,10.411

8

183,70

81.210

9

187,66

Område
Overnatting, servering og cateringsvirksomhet
Byggeplasser i Norge

Elektrofagene

Jordbruk og gartnerier<*)

Fiskeindustribedrifter
Renholdsbransjen
(*) Lønnstakere over 18 år.

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) er yrkesfelt 1-3 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker) samt yrkesfelt 6-8 (yrker i primærnæringene, håndverksyrker 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 beregninger.
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2020-Samlet (n= 63549)

28%

Bosetningsstatus
Ikke-bosatte (n= 2865)
Bosatte (n= 60684)
Fødeland
Norge (n= 28947)
EU-Øst (n= 7179)
Utenfor EØS (n= 21210)
D-nummer (n= 2393)
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■ Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ 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.
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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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3 Byggeplasser i Norge
På området byggeplasser i Norge skal ufaglærte uten bransjeerfaring ifølge Tariffnemdas vedtak av 1. juni 2019, ikke ha en timelønn under 188,40 kroner. Det er denne
satsen som er brukt i figur 3.1.
• Arbeidstakere i kategorien Andel under minstesats, hadde en timelønn lavere enn
188 kroner.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 188 til 217 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 218 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.
Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) er yrkesfelt 1-5 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker, kontoryrker og serviceyrker) utelatt i figur 3.1.
Sammenlignet med 2018 har antallet lønnsforhold økt med om lag 5000.
Figur 3.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold i manuelle yrker (STYRK98=69). Nace 41 og Nace 43,
unntatt 43.21 (elektro). 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet (n= 110136)
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I Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ Minstesats+mer enn 15 prosent

• 7 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt i figu
ren), 23 prosent lå på minstesats eller rett over denne (gult i figuren), mens 70
prosent hadde en timelønn på 218 kroner eller mer (grønt i figuren).
• Sammenlignet med 2018 har andelen under eller rett over allmenngjort sats i om
rådet samlet gått ned med to prosentpoeng.
• Ikke-bosatte har i større grad enn bosatte, mange som ligger på eller rett over all
menngjort sats. Det har imidlertid vært en nedgang i andelen fra 65 til 60 prosent
fra 2018 til 2020.
• De som er født utenfor EØS-området hadde høyest andel som lå under minstelønn
(12 prosent).
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Fire av fem norskfødte hadde en timelønn på 188 kroner eller mer, mens i under
kant av fire av ti med uoppgitt landbakgrunn hadde et tilsvarende lønnsnivå.
Lønnstakere med D-nummer hadde høyest andel som lå på eller rett over minste
sats, deretter var andelen høyest for de som var født utenfor EØS og EU-Øst. I
begge grupper har imidlertid andelen gått ned med 3 prosentpoeng i begge grupper
fra 2018.
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