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TARIFFNEMNDA

OM FORTSATT ALLMENNGJØRING 

(Jordbruk og gartneri)

Begjærende part: Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Torggt. 12, 0181 OSLO

Berørte forbund: Fellesforbundet,
Lilletorget 1,0184 Oslo

Prosessfullmektig: Advokat Håkon Angell, LO,
Torggt. 12,0181 OSLO

Tariffmotparter: 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO),
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO

2. NHO Mat og Drikke, Postboks 5469 Majorstuen, 
0305 OSLO

* * *

I.

Det vises til forskrift av 11.05.21 nr. 2077 (FOR-2021 -05-11 -2077) om allmenngjøring av tariffavtale for 
jordbruks- og gartnerinæringene. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Overenskomsten for 
jordbruks- og gartnerinæringen 2020-2022 mellom LO/Fellesforbundet og NHO/NHO Mat og Drikke.

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

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet ble gjennom forhandlinger 02.06.2022 enige om en anbefalt 
avtale.

Bilag 1: Protokoll fra forhandlinger 02.06.2002 mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet
om revisjon av Overenskomst for jordbruk og gartneri

Overenskomst for jordbruks og gartnerinæringene 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 22.06.2022 
etter at partenes forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil 
da utgå 22.07.2022.

III.

Partene ble under forhandlingene enige om endringer i minstelønnssatsene, tillegg for fagarbeidere 
samt oppjustering av prosentsats til 80 % for praktikanter i § 3.3.6.

Det ble også enighet om en mindre tilføyelse i overenskomsten § 3.5.3, se side 3 i ovennevnte 
protokoll.

Det foreslås ut fra ovennevnte følgende endring (understreket) i forskriften § 3 a), oppjustering av 
minstelønnssatsene i bokstav a)-c) samt økning av prosentsats til 80 % i bokstav e):

§ 3. Lønnsbestemmelser

a) Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere under 18 år: 114,40
Over 18 år: nybegynner inntil 12 uker: 134,40
Over 18 år: 12-24 uker (3-6 md.) 139,90

All relevant og dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i 
beregningen av lønnsansiennitet. Arbeidstakere med opparbeidet ansiennitet utover 6 md skal ha lønn 
som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b) Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere: 154,30

Arbeidstakere under 18 år: 123,90

c) Tillegg for fagarbeidere: 14,00

d) Helge-/helligdagstillegg 
Røktere/avløsere i fast turnus
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Det betales et tillegg på 25 % per arbeidet time

1) mellom lørdager klokken 00 og søndager klokken 24
2) mellom klokken 00 og 24 jul- og nyttårsaften
3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai. 

e) Praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver

Praktikanter lønnes med minst 80 % av nybegynnersats for fast ansatt arbeidstakere, jf. litra b).

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for 
eksempel reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

IV.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av 
allmenngjøringen innen jordbruk og gartneri.

Bilag 2: Epost fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet, 20.04.22, med vedlagt
notat om tilsyn med allmenngjøring innenfor Jordbruk og gartneri i perioden 2020- 
2022.

Notatet viser at det i perioden 2020 til april 2022 ble gjennomført 103 tilsyn. Det ble registrert brudd på 
reglene for lønn i 18 prosent av tilsynene.

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

Den lønnsmessige fordelingen blant arbeidstakere knyttet til jordbruk og gartneri er inntatt i pkt 8 (side 
18 i analysen).

I figur 8.1 fremgår det at det i 2020 var registrert 7976 arbeidstakere i manuelle yrker i jordbruk og 
garneri mellom 20-60 år og med ansettelse ut over 6 mnd. Av disse hadde 4 297 Norge som fødeland. 
Nærmere 46 % av de registrerte lønnstakerne hadde dermed utenlandsk bakgrunn. Det er en nedgang 
(fra nær 60 % i 2018), noe som kan skyldes reiserestriksjonene knyttet til pandemien.

Videre fremgår at samlet sett ble 13 % av arbeidstakere i 2020 lønnet dårligere enn den da gjeldende 
laveste allmenngjorte minstesatsen (123,15 kroner for arbeidstakere over 18 år, ansatt inntil 12 uker). 
Blant ikke bosatte arbeidsinnvandrere og nyankomne (D-nummer) lå hele 37 % under denne laveste 
minstesatsen, mot 4 % av de norske. Forskjellene mellom disse arbeidstakergruppene er også store når 
en sammenligner med utgangspunkt i andre av minstelønnssatsene.
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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 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 foregår omfattende brudd også på 
dagens forskrift - noe som klart underbygger det store potensialet for sosial dumping i bransjen.

V.

LO legger til grunn at det fremdeles er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for å oppnå 
likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft innen jordbruks- og 
gartnerinæringene.

LO ber om at Tariffnemnda fatter vedtak overensstemmende med følgende

påstand:

Forskrift av 11.05.21 nr. 2077 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene 
videreføres i ny forskrift med reviderte satser iht. Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 
2022-2024, og med de endringer som er foreslått i pkt III.

***

Denne begjæring er elektronisk signert og sendt til nemnden ved epost.

Oslo, 30.06.2022

Håkon Angell 
advokat
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ORIGINAL 

Tilstede: 

Fra Fellesforbundet: 

Morten Berre 

Andreas Sveen 

Endre Lie 

Terje Johansen 

Fra NHO Mat og Drikke: 

Tore Bartnes 

Frode Alfarnes 

Bo Leivestad 

Camilla Schrader Roander 

Jørgen Wille 

ENIGHETSPROTOKOLL 

År 2022, den 01. og 02.06 ble det 
avholdt forhandlingsmøter i anledning 
revisjon av overenskomst nr. 525 for 
Jordbruks- og gartnerinæringene 

Innherred Landbrukstjenester 

Nam dal Landbrukstjenester 

Fellesforbundet 

Fellesforbundet 

Innherred Landbrukstjenester 

Norske Landbrukstenester 

Elstøen Gartneri 

NHO Mat og Drikke 

NHO Mat og Drikke 

***** 

Partene er enige om følgende endringer (tekst i kursiv inntas i overenskomsten, det som fjernes 
oveFstrykes) i overenskomst for Jordbruks- og gartnerinæringene: 

Enighetsprotokoll av 2. juni 2022 

A. ØKONOMI

1. Lønnstillegg

Det gis et generelt tillegg på kr. 4,00 til alle med virkning fra 01.04 2022. 
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Det gis et overenskomsttillegg på kr. 1,00 til alle med virkning fra 01.04 2022. 

Ovennevnte tillegg inngår i økningen av minstelønnssatsene.

2. Regulering av minstelønnssatsen og ansiennitetstillegg for avløsere i 
§ 3-2.1

Minstelønnssatsene økes med kr. 5,00 pr. time.

Minstelønnssatsen for avløsere blir ytterligere justert på følgende måte:

Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,00 pr. time.

Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,00 pr. time.

Endringene gjøres med virkning fra vedtakelse.

3. Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2

Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,00 fra kr. 13,00 til kr. 14,00 pr. time med virkning fra 
vedtakelse.

4. Matpenger i § 5-3

Matpengesatsen ved overtidsarbeid økes til kr. 96,- med virkning fra vedtakelse.

B. TEKST

§ 1-2 Opplæring og teknologisk utvikling

Følgende to strekpunkter tas inn som nytt strekpunkt 9 og 10 dagens tekst:

at det legges til rette for kompet ansehev ende tiltak gjennom relevante etter- og 
videreutdanning sløp, 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 pr. år, betalt med 
ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en målsetting om fullføring og arbeidstaker selv 
bidrar med nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige kriterier avtales lokalt.

Nåværende strekpunkt 9 forskyves til strekpunkt 11.
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§ 2-5 Gartneri - Teknisk vakttjeneste

Følgende avsnitt strykes:

Godtgjørelse for vakttjencste kanrnår partene er enige om det, gis i for av avspasering

§ 2-6 Gartneri - Nødvendig turnusarbeid i helger/helligdager

Følgende avsnitt strykes:

Godtgjørelse for turnusarbeid i helgen kan, når partene er enige om det, gis i form av avspasering.

§3.2.1 Minstelønnssatser

Det gjøres følgende endring i: Ferie oa innhøstingshielp:

(inklusiv satshevingen i denne protokolls punkt 2)

Arbeidstakere under 18 år: Kr. 106,15114,40 pr. time

• Arbeidstakere over 18 år avlønnes trinnvis ut fra opparbeidet ansiennitet, jfr. pkt. 3.5:

• --Ferie- og innhøstingshjelp opparbeider personlig lønnsansiennitet.
•—Ansettelse av ferie innhøstingshjelp på begynnersats begrenses til arbeid av inntil 12 ukers

varighet pr. kalenderår.

• Nybegynner frem til og med 12 ukers ansiennitet: Kr. 126,15 134,40 pr. time

• Deretter ved arbeid utover 12 uker - 24 ukers/6 mnd. ansiennitet: Kr. 131,65 139,90 pr. time

• Ved opparbeidet ansiennitet utover 6 mnd. går arbeidstakeren over på tariffens begynnerlønn 
for fast ansatte over 18 år

§ 3*3*6 Praktikanter

Det gjøres følgende endringer:

Praktikanter, som har inngått skriftlig opplæringsavtale med arbeidsgiver, lønnes med jo8o% av 
nybegynnersats for fast ansatt arbeidstaker.

§ 3*5*3 Godskrivning av praksis - fastansatte og ansatte med tidsbegrensede 
arbeidsforhold

Det gjøres følgende endringer:

All relevant og dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i 
beregningen av lønnsansiennitet. Likeverdig og/eller annen dokumentert praksis eller utdanning 
som har betydning for stillingen godskrives etter avtale og tas med ved beregning av 
lønnsansiennitet ved ansettelsen.
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§ 6.2 Arbeidstøy og verneutstyr

Arbeidstaker har rett til inntil 2 sett hensiktsmessig arbeidstøy årlig fra den dag arbeidstakers 
prøveperiode er utløpt. Ved behov skaffer arbeidsgiver til veie tilpasset ordinært arbeidstøy til 
kvinner og menn der unisex-modell ikke er tilfredsstillende. Det er en forutsetning at arbeidstøy et 
tilfredsstiller nødvendige HMS-krav, og at dette er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig.

Arbeidsgiver skal stille vernesko til disposisjon der det er nødvendig.

Der hvor arbeidstaker utfører arbeid hvor arbeidet 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 gir hensiktsmessig vern. Nærmere 
retningslinjer for ordningens praktisering, f. eks utgiftsdekning, arbeidets varighet mv. 
utarbeides på den enkelte bedrift.

Bilag li Likeverd, likestilling, etniske minoriteter, eldre arbeidstakere og 
arbeidstakere med nedsatt helse

Dagens overskrift og tekst under punktet Likestilling mellom menn og kvinner tas ut, og erstattes 
med følgende:

Likestilling mellom kvinner og menn og ikke-diskriminering

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

Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovpålagte likestillingsarbeid, men begge parter har 
ansvar for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke inngås lokal avtale, skal 
likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon og drøftelser i 
bedriftene.

Det vises også til neste punkt om likestilling/lønn, Fellesbilag 6 og Hovedavtalens Tilleggsavtale 
II - Rammeavtale om å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.

Protokollasjon Likestilling/lønn

Partene er enige om at alle arbeidstakere uansett kjønn skal gis samme mulighet til arbeid, faglig 
utvikling og likestilling med henvisning til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. Kvinner og 
menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for likt arbeid basert på like forutsetninger, lik 
ansiennitet og lik utdanning.

I alle bedrifter som etter likestillings- og diskriminering sloven § 26 har plikt til å gjennomføre 
kjønnsdelt lønnskartlegging annethvert år, skal de tillitsvalgte delta i planlegging og evaluering 
av lønnskartlegging en.
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Kap. X Varighet og reguleringsbestemmelse 

§10-1. Ikrafttreden og varighet
Denne overenskomsten gjelder fra 1. april 203022 til 31. mars 202224 og videre 1 - ett - år av gangen, hvis 
ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 - to måneders varsel.

§ 10-2. Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår
Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO 
bemyndiger, om eventuelle lønnsforhandlinger 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 lønnsutvikling i 1. avtaleår.
Endringene i tariffavtalen 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 - ljorten - dager etter 
forhandlingenes avslutning si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers varsel (dog ikke med 
utløp før 1. april 202223).

§ 10-3. Gjennomføring
Lønnsforhøyelsen pr. 1. april 202022 gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før 
vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling for overtids- og helgetillegg, kjøregodtgjørelse m.v. 
for arbeid som er utført før vedtakelsen.

C. PROTOKOLLTILFØRSLER 

Utvalgsarbeid
Bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet i landbruket/grønn sektor
NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet er enige om å starte arbeidet med å legge til rette for et tre 
parts bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn 
sektor. Partene tar innen 01.03.2023 et felles initiativ overfor myndighetene og aktuelle 
organisasjoner innen landbruket for å starte dette arbeidet. Samtidig skal NHO Mat og Drikke og 
Fellesforbundet kartlegge bruken av overenskomstens pkt. 3.3.6 Praktikanter, som også er 
allmenngjort, jfr. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen for Jordbruks- og gartnerinæringene 
§3 f)-

Redigering av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene
Partene er enige om at det gjennomføres et utvalgsarbeid i tariffperioden for å utarbeide en ny 
oppbygging av overenskomsten og en språklig gjennomgang med tanke på forenkling og 
tydeliggjøring. Partene skal i dette arbeidet bl.a. vurdere:

• En innretning der overenskomsten deles i en fellesdel, en del med samtlige 
reguleringer som gjelder avløsere og røktere, og en del med reguleringer som kun 
gjelder gartneri
• Innretningen av § 3.2.1 Minstelønnssatsene.
• Forståelsen av § 3.2.3 Jordbruksarbeidere

D. D. ØVRIGE BESTEMMELSER OM IKRAFTTREDELSE

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid 
utført før vedtakelsen.
Det gis ikke generelt tillegg, lønnsregulering og etterbetaling til arbeidstakere som har 
sluttet før vedtakelsen.
Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt.
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E. FRAFALL AV KRAV

Partene frafaller alle øvrige krav i forbindelse med tarifforhandlingene 2022.

Resultatet er anbefalt av begge parter og, uravstemning og vedtakelse den 22. juni med svarfrist 
den 23. juni 2022.

Oslo, 2. juni 2022

NHO Mat og Drikke Fellesforbundet

Camilla Schrader Roander Endre Lie

Protokolltilførsel fra Fellesforbundet:

Til § 8-4.1 

Reisetid:

Fellesforbundet mener bestemmelsen bør presisere hvordan reisetid skal defineres, der det foretas 
kjøring mellom 2 eller flere gårdsbruk innenfor normal arbeidstid.

Protokolltilførsel fra NHO Mat og Drikke

Til § 2-4

NHO Mat og Drikke vil påpeke at omregningsfaktoren ved beredskapsvakt er 1/7, men kan fravikes 
ut fra en vurdering av hvor belastende vaktordningen er.
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Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene
Minstelønnssatser pr 1. april 20210

Ferie og innhøstingshjelp Kr pr time
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 114,40

Nybegynnere over 18 år 134,40
Nybegynnere over 18 år 3 - 6 mnd 139,90

Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg (gartneri- 
og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning)

Kr pr time (162,5 
t pr mnd)

Kr pr time (154 
t pr mnd)

Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 123,90 130,74
18 år og eldre:
Nybegynnere 154,30 162,82

Etter 1- års praksis 156,95 165,61
Etter 2- års praksis 161,70 170,63
Etter 4- års praksis 169,40 178,75
Etter 6- års praksis 175,90 185,61

Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere Kr pr time (162,5 Kr pr time (154
og røktere med agronomutdanning) t pr mnd) t pr mnd)

Nybegynnere 168,30 177,59
Etter 1 - års praksis 170,95 180,39
Etter 2- års praksis 175,70 185,40
Etter 4- års praksis 183,40 193,52
Etter 6- års praksis 189,90 200,38

Avløsere uten fagarbeidertillegg
Kr pr time (162,5 

t pr mnd)
Kr pr time (154 

t pr mnd)
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år 125,90 132,85

18 år og eldre:
Nybegynnere 156,30 164,93

Etter 1- års praksis 158,65 167,41
Etter 2- års praksis 163,40 172,42
Etter 4- års praksis 172,20 181,70
Etter 6- års praksis 180,25 190,20
Etter 8- års praksis 185,20 195,42

Avløsere med fagarbeidertillegg t pr mnd) t pr mnd)
Nybegynnere 170,30 179,70

Etter 1 - års praksis 172,65 182,18
Etter 2- års praksis 177,40 187,19
Etter 4- års praksis 186,20 196,48
Etter 6- års praksis 194,25 204,97
Etter 8- års praksis 199,20 210,19

Fagarbeidertillegg 14



Håkoi^ncjen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Kategorier:

Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no> 
onsdag 20. april 2022 12:42 
Line Eldring
SV: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter 
Tilsyn med allmenngjøring bygg.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
elektrofag.docx; Tilsyn med allmenngjøring fiskeindustribedrifter.docx; 
Tilsyn med allmenngjøring godstransport på vei.docx; Tilsyn med 
allmenngjøring jordbruk og gartneri.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
overnatting servering catering.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
renhold.docx; Tilsyn med allmenngjøring turbil.docx

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 
(+47) 976 07 512

Fellesforbundet
1
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Tilsyn med allmenngjøring - Jordbruk og gartneri

Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjørings- 
regelverket av tariffavtalene for tilsynene innen jordbruk og gartneri. Dette kontrollpunktet er fulgt 
opp i 103 tilsyn i perioden 2020-dd 2022. Alle tilsyn har i tillegg fulgt opp andre tema.

Kontrollpunktet er hjemlet i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og 
gartnerinæringene av 20.09.2010 § 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 samsvar med forskriften om 18% 103 19
allmenngjøring innen landbruk?

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i 18 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenngjørings- 
regelverket. 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

Fafo-notat 2022:07

4



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
Næringskode

(SN2007I
Yrkeskode
(STYRK98)

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 gartnerier*'1 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. <*’) Ansatt inntil 12 uker.Ansatt mellom 12-24 uker. <****> Ansatt mer enn 6 måneder.

Fafo-notat 2022:07

8



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 beregninger.

2020-Samlet (n= 63549) 13%

Bosetningsstatus

Ikke-bosatte (n= 2865) 15%
Bosatte (n= 60684) 13%

Fødeland

Norge (n= 28947) 13%
EU-Øst (n= 7179) 10% |

Utenfor EØS (n= 21210) 14%

D-nummer (n= 2393) 15%

59%

65%

59%

54%

63%

64%

66%

20%

28%

32%

27%

21%

19%

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

I Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent El 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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8 Jordbruk og gartnerier

Innenfor jordbruk og gartnerier, grønn sektor, er allmenngjøringsvedtakene gjort et
ter alder (over eller under 18 år), og etter hvor lenge man skal være ferie- eller inn- 
høstningshjelp. Det er egne satser for de som jobber opp til 3 måneder, og for de som 
jobber fra 3 til 6 måneder. De som jobber lenger enn 6 måneder, skal ha lønn som fast 
ansatte (ufaglært arbeidstaker). Som for de andre tariffområdene ser vi bort fra ar
beidstakere under 20 år, og retter søkelyset mot satsene for voksne arbeidstakere. 
Tariffnemda fastslo følgende satser, gjeldende fra 1. juni 2019:

• Over 18 år: ansatt inntil 12 uker: 123,15 kroner i timen.
• Over 18 år: ansatt mellom 12-24 uker (3-6 md.) 128,65 i timen.
• Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd. skal ha lønn som ufaglært 

fast ansatt, 143,05 i timen.

Det foreligger tre forskjellige satser avhengig av lengden på arbeidsforholdet. I lønns
statistikken er det ingen kjennetegn på hvor lenge arbeidsforholdet har vart - kun at 
man har hatt lønn i observasjonsmåneden. Derfor er det laget tre forskjellige fram
stillinger for grønn sektor.

Felles for alle tre framstillingene er avgrensningen på yrkesfeltene 6 (yrker innen 
jordbruk, skogbruk og fiske) og yrkesfelt 9 (Yrker uten krav til utdanning). Avgrens
ningen etter standard for næringsgruppering (SN2007) er satt til: Nace 1.1 dyrking av 
ettårige vekster, Nace 1.2 dyrking av flerårige vekster, Nace 1.3 planteformering og 
Nace 1.6 tjenester tilknyttet jordbruk m.m. Til sammen utgjør dette Grønn sektor.

Figur 8.1 Avtalt lønn per time beregnet for minstesats 143 kroner timen (vært ansatt mer enn 6 måneder). 2020. 
Manuelle yrker (STYRK98=6 og 9). 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne 
beregninger.
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Figur 8.2 Avtalt lønn per time beregnet med minstesats 129 kroner timen (vært ansatt mer 3-6 måneder). 2020. 
Manuelle yrker (STYRK98=6 og 9). 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne 
beregninger
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Figur 8.3 Avtalt lønn per time beregnet med minstesats 123 kroner timen (vært ansatt opp til 3 måneder). 2020. 
Manuelle yrker (STYRK98=6 og 9). 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne 
beregninger.
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Som det framkommer av figurene 8.1-8.3 varierer andelene etter hvilken minstesats 
man legger til grunn. Felles for de tre figurene er at høyest innslag av å ligge under 
eller rett over minstesats, er å finne blant ikke-bosatte arbeidstakere. Arbeidstakere 
fra land utenfor EØS har nest høyest andel med relativt lav timelønn, det vil si under 
eller rett over minstesatsene.
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