Dato: 24.06.2022

BEGJÆRING
TIL
TARIFFNEMNDA
OM FORTSATT ALLMENNGJØRING

Begjærende parter: 1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Postboks 9232, Grønland, 0134 OSLO
2. Landsorganisasjonen i Norge (LO),
Youngsgate 11,0181 OSLO
Tariffmotparter:

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO);
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO
2. NHO Transport,
Postboks 5477 Majorstuen, 0305 OSLO

* * *

I. Innledning
Det vises til forskrift fastsatt av Tariffnemnda av 10. mai 2021 nr. 2076 om allmenngjøring av
tariffavtaler persontransport for turbil. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av
Bussbransjeavtalen 2020-2022 mellom NHO og NHO Transport på den ene side og YS og
Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom NHO og NHO
Transport på den ene side LO og Fellesforbundet på den annen side.
1 medhold av allmenngjøringsloven § 8 fremmer YS og LO med dette krav om fortsatt
allmenngjøring av overenskomstene for perioden 2022-2024.
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II. Ny tariffavtale
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.

Yrkestrafikkforbundet og NHO Transport ble i mekling 5.,6. og 7. mai, enige om en
fremforhandlet avtale. Fellesforbundet og NHO Transport ble samtidig enige om å anbefale en
identisk avtale.
Bevis:

Riksmeklerens møtebok etter streik i sak 2022-015 vedrørende
tariffrevisjonen 2022 - Bussbransjeavtalen NHO - YS, bilag 1.
Riksmeklerens møtebok etter streik i sak 2022-014 vedrørende
tariffrevisjonen 2022 - Bussbransjeavtalen NHO - LO, bilag 2.

Bussbransjeavtalen 2020-2022 ble avløst av nye avtaler den 08.06.2022 etter at fremforhandlet
løsning ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da utgå
08.07.2022.
Ny minstelønn i Bussbransjeavtalen for turb il sjåfører er nå kr 194,12 per time.
III. Lønnsutbetaling
Arbeidstilsynet har i brev til Tariffnemda av 01.05.22 bedt Tariffnemnda vurdere om det er mulig
å etablere særregler om utbetalingstidspunkt, for å forebygge omgåelser av lønnsplikten og legge
til rette for effektiv håndheving.
YS og LO anfører at utbetalingstidspunkt og frekvens er en del av den enkelte arbeidstakers
lønns- og arbeidsvilkår, og dermed kan allmenngjøres. Lønnsutbetaling er regulert i tariffavtalens
§5.4 Utbetaling av lønn:
Utbetaling av lønn skjer ordinært senest den 20. hver måned. Faller utbetalingsdagen på
en helligdag, utbetales lønnen dagen forut.
De variable tillegg i de enkelte måneder utbetales i forbindelse med den ordinære
lønnsutbetaling i den påfølgende måned.
Foranstående er ikke til hinder for at det mellom bedriften og de ansattes tillitsvalgte kan
avtales andre betalingsordninger.
YS og LO ber etter dette om at tariffavtalens §5.4 tas inn som ny § 6 i forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil, og at påfølgende bestemmelser
forskyves.
Formuleringen i første ledd bør justeres for å unngå tolkningstvil. Siste ledd må samsvare med
det reelle innholdet i avtalen. Det må fremgå av ordlyden at avtale med tillitsvalgt kun kan inngås
hvor tariffavtale er inngått med fagforening med innstillingsrett. YS og LO foreslår følgende
tilpassede ordlyd:
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Utbetaling av lønn skjer ordinært senest den 20. hver måned. Faller utbetalingsdagen på
en helligdag, utbetales lønnen dagen forut.
De variable tillegg i de enkelte måneder utbetales i forbindelse med den ordinære
lønnsutbetaling i den påfølgende måned.
Foranstående er ikke til hinder for at det mellom bedriften og de ansattes tillitsvalgte, i_
bedrift som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan
avtales andre betalingsordninger.
IV. Utgifter til reise, kost og losji
Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende, dels på grunn av uklar ordlyd. YS og LO vil på
bakgrunn av Arbeidstilsynets innspill foreslå følgende presisering i forskriften § 5 som gjelder
utgifter til reise, kost og losji som følger (overstrøket og understreket):
§ 5.Utgifter til kost og losji
Pet-sk-al-avtales ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal dekke kost og losji, men
fast diettsats, betaling etter regning eller liknende kan avtales.
V. Dokumentasjon
Fafos analyser av lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2020 var registrert drøyt
I 200 arbeidstakere innenfor persontransport med turbil. Av disse hadde 69 prosent norsk
landbakgrunn. I tillegg kommer utsendte arbeidstakere, som ikke er med i lønnsstatistikken.
Analysene viser at samlet sett hadde 7 prosent lønn under den allmenngjorte minstesatsen, mens
II prosent lå nær minstesatsen. Andelene som lå nær minstelønn var høyere blant utenlandske
arbeidstakere, og andelen arbeidstakerne fra østeuropeiske EU-land som lå nær (men over)
minstelønn, var på 20 prosent.
Bevis:

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

Arbeidstilsynet har på grunn av Covid-19, hatt svært få tilsyn på allmenngjøringsforskriften for
persontransport med turbil i 2020 og 2021. I perioden 2020 - april 2022 ble det kun gjennomført
16 tilsyn, mot 165 tilsyn i perioden 2018 medio 2020. Morten Lien i Arbeidstilsynet har i tabell
tilsendt i epost 20. mai 2022 gitt oversikt over tilsynsaktiviteten i transportsektoren for 2018 til
2021, og Morten Støver i Arbeidstilsynet har sendt oversikt over tilsyn med
allmenngjøringsforskriften i perioden 2020-april 2022.
Bevis:
Bevis:

Tilsyn med allmenngjøring gods og turbil 2018-2021, bilag 4
Tilsyn med allmenngjøring turbil 2020-april 2022, bilag 5

Oversikten fra 2018-2021 viser at Arbeidstilsynet finner en høy grad av brudd på de
allmenngjorte bestemmelsene. I 2018 og 2019 er tilsynstallene slik:
•

I tilsyn med allmenngjort lønn på utenlandske turbusser er det funnet brudd på
bestemmelsen i 77 % av tilsynene i 2018 og 25 % av tilsynene i 2019
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• I tilsyn med allmenngjort lønn på norske turbusser er det funnet brudd på bestemmelsen i
0% av tilsynene i 2018 og 31 % av tilsynene i 2019
• I tilsyn med allmenngjort kost og losji på utenlandske turbusser er det funnet brudd på
bestemmelsen i 15 % av tilsynene i 2018 og O % av tilsynene i 2019
• I tilsyn med allmenngjort kost og losji på norske turbusser er det funnet brudd på
bestemmelsen i 11 % av tilsynene i 2018 og 11 % av tilsynene i 2019
I perioden 2020-april 2022 ble det avdekket brudd på allmenngjøringsforskriften i de få tilsynene
som ble gjennomført, og Arbeidstilsynet påpeker selv at bransjen ble svært lite kontrollert i
perioden på grunn av korona-pandemien.
Det vises for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. 0. nr 131
(2008-2009) side 10 og til Tariffnemndas praksis.
YS og LO legger til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak for
å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidswaft innen
næringen.
VI. Påstand

YS og LO ber Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende
påstand:

Forskrift av 10. mai 2021 nr. 2076 om allmengjøring av tariffavtaler for persontransport for turbil
videreføres med revidert minstelønnssats i henhold til Bussbransjeavtalen 2022-2024.

***

Denne begjæring er sendt pr. epost til post@nemndene.no.

Oslo, 24.06.2022
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RIKSMEKLERENS MØTEBOK

i sak 2022-015 mellom
YRKESTRAFIKKFORBUNDET
på den ene side
og
NHO TRANSPORT
på den annen side
vedrørende Tariffrevisjonen 2022 - Bussbransjeavtalen
Den 5., 6. og 7. mai ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, Grensen
3, Oslo under ledelse av riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Hanne
Sofie Bjelland.

Til stede for partene:
Yrkestrafikkforbundet: Linda Jæger, Jim Klungnes, Trude Valle, Per Petterson,
Svein Roger Skoglund, Fred Nibe, Petter Louis Pettersen,
Jan Inge Mathisen, Asbjørn Herø, Ole Moen, Kjell
Nesheim, Josefine Wærstad, Tormund Skinnarmo, Synne
Pernille Jacobsen, Kristine Martinsen og Kai Anton Ibsen
Johansen.
NHO Transport:

Jon H. Stordrange, Roger Barkestad, Øystein Svendsen,
Kjetil Førsvoll, Ole Engebret Haugen, Jan Volsdal, Vidar
Kjesbu, Terje Greibesland, Ronny Paulsen, Svein Kloster
Olsen, Leif Aksel Brønn, Atle Rønning, Johannes Straume,
Jofri Lunde, Martin Winsnes Thrane, Kristin Flagstad,
Cathrine Walding, Jan Christian Asker og Stein Gjerding.

Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra Yrkestrafikkforbundet, mottatt 22. april 2022
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans, datert 22. april 2022
3. Yrkestrafikksforbundets begjæring om at meklingen avsluttes, datert 2. mai 2022
4. Diverse dokumenter.
Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en
forhandlingsløsning.

bilag 2 s. 2/17

Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til
uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 8. juni 2022 kl. 15.

Meklingen ble avsluttet 7. mai 2022 kl. 9.40.

\AJ-~ M

Mats Wilhelm Ruland

bilag 2 s. 3/17

PROTOKOLL FORHANDLINGSLØSNING BUSSBRANSJEAVTALEN

YRKESTRAFIKKFORBUNDET OG NHO TRANSPORT
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bilag 2 s. 4/17

1 Økonomi
1.1

Lønnstillegg

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 4 fra 01.04.22
Det gis et normallønnstillegg på kr 4,50 fra 01.07.22
Fagbrevstillegget økes med kr 3 fra 01.04.22.

1.2

Reguleringsbestemmelse rutebuss

For rutebussjåfører gis per 01.04.23 et tillegg på kr. 4,50 per time som kommer i tillegg til resultatet i
mellomoppgjøret, jf. reguleringsbestemmelse i BBA 5.5.1.4.
På grunn av stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen det kommende året, er partene enige
om følgende for regulering i forbindelse med mellomoppgjøret i 2023:
Dersom lønnsøkningen for Bussbransjeavtalen i 2023 avviker med mer enn 0,5 prosentpoeng fra
NHOs kommuniserte ramme for industrien samlet i NHO-området, skal partene møtes for å
reforhandle justeringstillegget slik at man kommer innenfor det aksepterte avviket på 0,5
prosentpoeng.
For å vurdere størrelsen på et eventuelt avvik brukes følgende modell:
Industriarbeidernes overheng
+ Glidning på 0,3 %
+ Sum kronetillegg (regulering+ tillegg fra mellomoppgjøret) delt på NHOs tall for avtalt
timelønn for Bussbransjeavtalen (justert for helårseffekt)
= lønnsøkningen for Bussbransjeavtalen i 2023

1.3

Matpengesats

Matpengesatsen økes til kr. 96.

1.4

Endring minstelønnssatser

Verkstedarbeidere og hjelpearbeidere får sine minstelønnssatser hevet med kr 7 per time fra
01.04.22. Verkstedarbeidere med fagbrevet får sine minstelønnssatser hevet med ytterligere kr 3 per
time.
Renholdere og renholdspersonell får sine minstelønnssatser hevet med kr 15 per time fra 01.04.22.
Renholdere og renholdspersonell med fagbrev får minstelønnssatsene hevet med ytterligere kr 3 per
time .

2

bilag 2 s. 5/17

Turbilsjåfører uten fagbrev får sin minstelønnssats hevet med kr 20 per time fra 01.04.22.
Turbilsjåfører med fagbrev får minstelønnssatsen hevet med ytterligere kr 3 per time.
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2.1

Endringer i overenskomsten
Ansiennitet for midlertidig ansatte og lærlinger

§ 3.2. Beregning av bedriftsansiennitet, endret tekst:

Fast ansatte opparbeider bedriftsansiennitet fra ansettelsesdato.
Deltidsansatte og midlertidig ansatte opparbeider bedriftsansiennitet i henhold til faktisk arbeidet
tid.
Midlertiåig ansatte opparbeider ikke bedriftsansiennitet
Lærlinger får godskrevet ett års bedriftsansiennitet ved fullført lærlingtid dersom de går over i fast
ansettelse.

Merknad:
Midlertidig ansatte skal ha godskrevet all ansiennitet fra 01.04.22.

§ 3.5. Intern rekruttering til ledige turnuser/skift, endret tekst i tredje avsnitt:

Tildeling av rutekjøring skjer etter bedriftsansiennitet blant de fast ansatte. Dette kan fravikes der
partene lokalt er enige om dette.

2.2

Over- og underoppfylling av turnus

Nytt punkt§ 4.2.1

Over- og underoppfyllinq av turnus
Arbeidsgiver kan lage turnuser tilsvarende 98-102 % stilling. I forbindelse med dette gielder
følgende:
•
•
•

Med mindre det avtales noe annet lokalt, skal fridagene og innarbeide/se av
undertid fremgå av en oversikt som foreligger før periodens begynnelse.
Over- og underoppfyllingen kan giennomsnittsberegnes over en periode på
inntil 26 uker.
Eventuell plusstid utbetales ved periodens avslutning, som overtid.
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bilag 2 s. 6/17

Nytt punkt § 4.2.2
Overoppfyllelse av turnus for å beskytte iverksatte arbeidsplaner

Der turnuser er iverksatt og det skier midlertidig endring i kiøretider og/eller rutetider, kan man i
perioden fylle opp de berørte turnuser inntil 105 % stilling for å hindre ombygging.
I forbindelse med slik overoppfylling gjelder følgende:

•

Turnusene løper videre frem til ny hovedomlegging, men det korrigeres for tiden ved
fridager/innarbeiding i løpet av perioden.

•

Sjåførene kan komme med ønsker om konkrete fridager/innarbeidingsdaqer, og
fridager/innarbeiding skal fastsettes 2 uker i forveien om ikke annet avtales.

•

Uten avtale med tiflitsvafgte er det ikke adgang til å endre turnusene slik at man må
arbeide på turnusfridager.

2.3

•

Tillitsvalgte kan kreve omlegging med 12 ukers varsel.

•

Evt. plusstid utbetales ved årsavslutning, som overtid.

Sikkerhetssjekk

§ 4.3. Særlige arbeidstidsbestemmelser

Uttak/Innsett, ny tekst:

I de tilfelle de stedlige parter ikke blir enige om eksakt tid for uttaking og innsetting, foretar partene
sammen målingen av benyttet tid.
Målingen foretas over en viss periode.
Sikkerhetssjekk er en integrert del av uttaket av en buss, og således en del av den ordinære
arbeidstiden, se bilag 18.
Bilag 18:

I forbindelse med sikkerhetssiekken må føreren forvisse seg om at kiøretøvet er i forsvar! ig og
forskriftsmessig stand. Følgende skal være kontrollert:

•

Visuell sjekk av dekk

o

Slitasie

o
o

Trykk
Muttere/bolter

• ill
•

Bremser

•

Førerplass/dashbord

o
o
o
•

Styresiekk
Belte
Varsler

Visuell siekk

o
o

Speil
Vinduer
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o

Åpne luker

Hvem som skal gjennomføre hvilke deler av sjekken kan også variere, men i den grad deler av
sikkerhetssjekken er overlatt til andre enn sjåføren, skal det være gode rutiner som forsikrer
sjåføren om at dette er gjort på en betryggende måte.
Sikkerhetssjekken tilpasses den teknologiske utviklingen.

2.4

Forsinkelser

§ 4.3 femte avsnitt «Forsinkelse», endret tekst:

Det er partenes forutsetning at ruten settes opp med realistisk rutetid, og tid til personlig
behov.
Uforutsette forsinkelser på inntil W 1._minutter er kompensert i timelønnen.

§ 4.6 under overskrift «Overtidsbetaling ved forsinkelse», endret tekst:

Ufor1:1tsett forsinkelse på 10 min1:1tter og dero•,er godtgjøres med m,•ertidseetaling.

Forsinkelse fra og med 4 minutter godtgiøres minutt for minutt for hele forsinkelsen (fra og
med første minutt).
Forsinkelsene summeres på månedsbasis og utbetales med 50 prosent overtidstillegg.
Der forsinke/sen den enkelte dag er over 30 minutter rundes det for denne dagen opp til
nærmeste halvtime.
For rett til overtidsqodtqiørelse må forsinkelser meldes inn på den måte arbeidsgiver har
fastsatt. Ved å fremme et overtidskrav samtykker den ansatte til at arbeidsgiver kan
kontrollere innmeldte forsinkelser, herunder bruke data fra tilgiengelige elektroniske
systemer.
Merknad

Endringene i§ 4.6 og§ 4.3 trer i kraft 1. oktober 2022.

2.5

Helgeavløsere

§ 4.4 - Arbeidsplaner (skift- og turnusplaner), nytt siste ledd;

Helgeavløsere

Når partene lokalt er enige om at det er mer helgekiøring enn det fast ansatte kan/ønsker å dekke
ved kiøring hver 2/3 helg, kan det ansettes fast helgebetjening.
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bilag 2 s. 8/17

Helgebetiening ansettes med avtale om et bestemt antall vakter i perioden fredag formiddag til
driftstidens slutt søndag (inkludert tienester som går inn i mandagsdøgnet).
Helgedagsbetjeningen mottar fast månedslønn basert på stillingsstørrelse, og har de samme
ulempetillegg som andre ansatte.
Ettersom bussbransjeavtalen er en tariffavtale med fagforeninger med innstillingsrett kan det lokalt
avtales at helgebetieningen kan arbeide inntil to av tre søndager, og dette gjennomsnittsberegnet
over ett år.

2.6

Arbeidstidsplanlegging

Merknad til BBA § 4.4.

Det er en forutsetning for gode arbeidsplanprosesser at de tillitsvalgte involveres på et tidlig stadium.
Rutiner for endringsprosesser knyttet til skift og turnus og de viktigste forutsetningene for bruk av
planverktøyet skal drøftes med de tillitsvalgte. Formålet er å skape gode planprosesser. Drøftelsene
skal gjennomføres minst en gang i året, om ikke annet avtales. Drøftelser om overordnede
forutsetninger kan gjennomføres på selskaps- eller konsernnivå.
De lokale planprosessene skal giennomføres i tråd med rutiner og overordnede forutsetninger for
endringsprosesser fastsatt etter drøftelser på selskaps- eller konsernnivå.
Dersom virksomheten ikke har rutiner for endringsprosesser knyttet til skift og turnus, skal den til
enhver tid gjeldende veileder for skiftprosesser mellom de sentrale parter være veiledende.
Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for at de tillitsvalgte kan tilegne seg nødvendig
forståelse av planprosesser og bedriftens planleggingsverktøy slik at de kan ivareta sin rolle i
planleggingsarbeidet.
I den lokale planprosessen må de tillitsvalgtes kunnskap og kompetanse om virksomhetens
planverktøy og planprosess ivaretas.
For å ivareta dette ansvaret skal bedriften minst årlig tilby kurs om dette. Det skal tilstrebes at det
gjennomføres felles kurs for tillitsvalgte og ledere, slik at partene har et felles kunnskapsgrunnlag for
det fokale arbeidet med arbeidsplaner.
Bedriften skal også sikre at innføring i planprosesser er en del av opplæringen for nyansatte. Der
dette er mulig skal innføring i planprosesser også være en del av sjaførenes etter- og
videreutdanning.
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bilag 2 s. 9/17

2. 7

Forskuttering av sykepenger

Ny§ 5.4.1. Forskuttering av sykepenger

N~O Transport og Fellesforbunaet vil anhefale lokale parter å gjennoR1gå grunnlaget :for
forskutteringa',' s•,•lwl'lenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å :forskjellsbehandle
arbeidstakere i bedriften h>,•a gjelder forskuttering av sykepenger.

Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i inntil 52 uker. Arbeidsgivers plikt til å forskuttere
er begrenset til det som refunderes av NAV med hensyn til lønn og feriepenger.
Arbeidsgivers plikt forutsetter at arbeidstaker har levert sykemeldinger i henhold til
bedriftenes rutiner. Plikten til forskuttering bortfaller om arbeidstaker ikke har krav på
sykepenger fra NAV, eller arbeidsgiver ikke får refundert forskuddet.
Merknad:

Plikten til å forskuttere sykepenger trer i kraft 1. november 2022 og gielder kun for
sykemeldinger som leveres i henhold til bedriftens rutiner etter denne datoen

2.8

Praksiskandidater

§5.6.3 Praksiskandidater, endret tekst:

For arbeidstakere som i henhold til opplæringslovens § 3.5, ønsker å avlegge fagprøve, skal bedriften
dekke utgifter til læremateriell og prøveavleggelse.
Bedriften skal også betale ordinær lønn for tiden som går med til prøveavleggelsen, samt en lesedag
før førstegangs prøveavleqqelse.

Bedriften skal legge til rette de tjenestemessige forhold til praksiskandidater. Andre ordninger utover
dette kan avtales lokalt.
Partene har utviklet et interaktivt yrkesteorikurs som kan brukes til eksamensforberedelse til
yrkesteorieksamen for Yrkessjåførfaget. Bedriften dekker utgiftene til dette kurset, og utdanningen
skjer på arbeidstakers fritid.

2.9

Nye bestemmelser - bestillingskjøring og bestilt rutetransport

Nytt siste avsnitt i § 4.4:

Bestilt rutetransport.
Med bestilt rutetransport forstås transport som er åpen for allmenn ferdsel, men som kun
kiøres når passasierer har bestilt slik transport. Slik kiøring kan skie i henhold til
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forhåndsoppsatte tider, eller til de tider transporten bestilles. Kjøringen behøver ikke ha
forhåndsfastsatte holdeplasser. Transporten kan giennomføres med alle typer kjøretøy.
Et rutebusse/skap kan ansette egne sjåfører til slik kjøring.
Om ikke denne kjøringen kan plasseres i ordinær arbeidsplan kan disse sjåførene ha en
arbeidsplan som viser hvilke dager som er arbeidsdager og hvilke som er fridager. I den grad
oppdragene er av en slik art at etablering av ordinære arbeidsplaner ikke er mulig, har
bedriften anledning til å styre arbeidstiden på kortere varsel, i nødvendige tilfeller fra dag til
dag, så lenge arbeid ikke legges til fridager. Arbeidstiden utlignes etter§ 4.2.
Dersom det er nødvendig for å få til større stillingsstørrelser kan bestilt rutetransport blandes
med annen transport. Den ansatte vil da ha en ordinær stilling med ordinær turnus, og en
tilleggsprosent for bestilt rutetransport.
Det kan lokalt inngås avvikende avtaler for hvordan bestilt rutetransport skal gjennomføres,
herunder avtaler om vaktordninger.

Nytt kapittel 11:
§ 11 SJÅFØRER BEST/LLINGSKJØRING - LUKKET TRANSPORT
11.1. Generelt

Bestemmelsene i overenskomsten for øvrig gielder i den utstrekning disse ikke er unntatt, er
behandlet spesielt nedenfor eller faller utenfor det området som naturlig hører inn under
begrepet bestillingskjøring.

11.1.1. Gyldighetsområde
Bestillingskjøringsavtalen gjøres gjeldende for persontransport utenfor rute.
Transporttilbudet må være forbeholdt en bestemt bruker eller en på forhånd avgrenset
gruppe brukere som har krav på å få helt eller delvis dekket transporten av det offentlige
(Lukket transport). Spesialtransport av personer som ikke kan benytte ordinær skoleskyss
omfattes også, mens ordinær skoleskyss følger avtalens hoveddel.

Oppdragene skal kunne løses gjennom bruk av minibuss (Dl) eller mindre kjøretøy. Utvidet
anvendelse kan avtales med tillitsvalgte.

Kjøringen kan blandes med bestilt rutetransport. Med bestilt rutetransport forstås transport
som er åpen for allmenn ferdsel, men som kun kjøres når passasjerer har bestilt slik
transport. Slik kjøring kan skje i henhold til forhåndsoppsatte tider, eller til de tider
transporten bestilles. Kiøringen behøver ikke ha forhåndsfastsatte holdeplasser. Transporten
kan gjennomføres med alle typer kjøretøy.
8
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Dersom anbudet inneholder bestilt rutetransport, skal avlønning for denne kjøringen
minimum tilsvare lønnen sjåføren ville hatt for denne kjøringen om den var rutekjøring. Det
kan inngås lokale avtaler knyttet til gjennomføringen av dette.
Turbi/kjøring omfattes ikke av dette kapittelet, men av kapittel§ 10.

§ 11.1.2. Forholdet bestillinqskjørinq I rutekiørinq
Bestillingssiåfører som settes til ordinær rutekjøring følger gjeldende tarifffor denne
kjøringen.
Ansatte med høyere timelønn som blir satt til bestillingskjøring beholder sin timelønn, men
følger ellers bestemmelsene i dette kapittelet.
Kjøring som faller inn under avtalens hoveddel kan kombineres med bestillingskjøring dersom
det er nødvendig for å opprette større stillingsbrøker.
Ansatte med deltidsstilling skal ha fortrinnsrett til bestillingskiøring for å øke sin stillingsbrøk.

ll.l.3. Lokale avtaler
Partene på den enkelte bedrift kan skriftlig inngå lokale avtaler om bestillingskiøring. Dersom
de lokale parter ikke kommer til enighet, skal bestillingskjøring skie på grunnlag av den
sentrale avtale.

ll.2 Lønn
§ 10.2.l. Årlig lønnsregulering
De fastsatte lønnssatser er minstelønnssatser. Det skal kunne gis tillegg til minstelønnen
etter ansiennitet, dyktighet og praksis. I tariffperioden foretas regulering av lønningene en
gang årlig pr. 1. april dersom partene ikke blir enige om en annen dato.
Grunnlaget for de lokale forhandf;nger i den enkelte bedrift skal være bedriftens økonomi,
produktivitet, lønnsomhet og den alminnelige lønnsutvikling. Forhandlingsresultatet skal
nedfelles i en skriftlig protokoll.

11.2.1. Lønn - sjåfører klasse B

Sjåfører uten førerkort for buss skal ha en minstelønn på kr. 29 992 per måned (184 kr per
time)

11.2.2 Lønn - bussjåfører

Bussjåfører (D1 eller høyere) skal ha en minstelønn på 31 638 per måned (194,1 kr per time)

9
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11.2.3 Lønn - bussjåfør med fagbrev

Siåfører med fagbrev får en minstelønn på kr 33 920 (208,1 kr per time)
Det kan inngås lokal avtale om qodtgiørelse for andre relevante fagbrev og relevant
kompetanse.

§ 11.3. Annen godtgjøre/se
§ 11.3.1. Overtid

Overtidsarbeid betales med 50 % tillegg på ordinær timelønn etter avtalt utligningstid.
Overtidsarbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600, samt overtidsarbeid på lørdager og dager før
helligdager fra kl 1300 og på søn- og helligdager samt de offentlige høytidsdager 1. og 17.
mai, utbetales med 100 % tillegg.
Arbeidere som har arbeidet ordinær dagtid, og som samme dag blir tilsagt til overtidsarbeid i
ti/slutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales - hvis bedriften ikke skaffer mat kr. 96,- i
diett, dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer.
Ved overtidsarbeid som vil vare ut over 5 timer, forutsettes at bedriften sørger for ytterligere
forpleining, eventuelt at det avtales et beløp til dekning av middagsutgifter.
De øvrige bestemmelsene i§ 4.6 utgår.

§ 11.3.2. Tillegg for ubekvem arbeidstid

For arbeid på nyttårsdag, skiærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag,1. og 17. mai, Kr.
Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. iuledag, samt etter kl. 15.00 på iul-, påske-,
pinse- og nyttårsaften, betales 100% tillegg.
Arbeidet på iulaften og nyttårsaften etter kl. 18.00 skal godtgjøres med 100 %
ubekvemstillegg og 100 % overtidstillegg.
For arbeid i tidsrommet kl. 19.00 - 06.00 betales et tillegg på 25 % av den ordinære
timelønnen. Fra lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 24.00 betales et tillegg på 40 %. Tillegget
utbetales ikke for arbeid som godtgiøres med 100 % tillegg.
Ved offentlige anbud utlyst etter 1.7.2022, utbetales 40 % tillegg av den ordinære timelønn
mellom lørdag kl. 06.00 og søndag kl. 24:00. For skift som er påbegynt før søndag kl. 24.00
opprettholdes tillegget på 40% frem til skiftets slutt, likevel ikke lenger enn til mandag kl.
06.00.
Ubekvemstilleggene på 25% og 40% utbetales ikke dersom arbeidet er godtgiort med
overtidstil/egg
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11. 4. Arbeidstidsbestemmelser
§ 11.4.1. Generelt
Når sjåføren følger denne overenskomsten, eller lokal avtale hjemlet i denne, gjelder en
ukentlig arbeidstid, jfr. bilag 1.
For månedslønnede sjåfører som helt eller delvis følger denne overenskomsten, eller lokal
avtale hjemlet i denne, utlignes arbeidstiden over 1 år. Det skal tilstrebes en jevn fordeling av
arbeidsbelastningen gjennom året.

Bedriften kan utligne arbeidstiden slik at den daglige arbeidstid ikke overstiger ni timer og
ukentlige arbeidstid ikke overstiger 48 timer. Etter skriftlig avtale mellom bedriften og den
tillitsvalgte, kan ovenfor nevnte utligningstid utvides, jfr. am/. § 10-5, nr. 2.
I forbindelse med eventuell utvidelse av utligningstid skal partene drøfte hvorvidt slik
utvidelse vil kunne gi flere faste hele stillinger.

11.4.2. Arbeidsplaner
I den grad oppdragene er av en slik art at etablering av ordinære arbeidsplaner etter§ 4.4
ikke er mulig, kan arbeidsplanene utarbeides i tråd med nedenforstående:
Det skal utarbeides en arbeids- og fridagsplan. Planen skal drøftes med arbeidstakernes
tillitsvalgte senest 16 dager før iverksettelsen. Dette kan unntaksvis fravikes etter avtale med
de tillitsvalgte.
Den ansatte kan i forbinde/se med utarbeidelse av arbeids- og fridagsplanen melde fra om
inntil to dager i uken der det ikke passer å arbeide etter kl. 15:00, og arbeidsgiver skal da
tilstrebe å ikke legge arbeid til disse tidspunktene.
Arbeidstaker skal varsles så tidlig som mulig om sin endelige arbeidsplan.
Oppdrag som bedriften mottar med kort varsel og som skal utføres fra mandag til fredag i
tidsrommet 06.00-18.00 kan i nødvendige tilfeller varsles fra dag til dag.
Det kan lokalt avtales andre ordninger. I forbindelse med inngåelse av eventuelle andre
ordninger skal partene drøfte hvorvidt slik utvidelse vil kunne gi flere faste hele stillinger.

11.4.3. Beregning av arbeidstid
Arbeidstiden begynner og slutter ved stasjonerinqsstedet. Stasjoneringsstedet skal for den
enkelte påføres arbeidsplanen.
Dersom partene på den enkelte bedrift ikke blir enige om en annen ordning, regnes
stasjoneringsstedet som det sted, den garasje eller den holdeplass, hvor vedkommende har
sitt frammøte.
Det kan inngås lokale avtaler om at sjåføren kan ta med seg kjøretøyet hjem.
11
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11.4.4. Minstetider og minstetider mellom oppdrag
Ingen del av arbeidsdagen skal godtgiøres med mindre enn to timer.
Er oppholdet mellom turene 2 timer eller mindre, betales løpende tid.
Det kan lokalt avtales andre ordninger.

11.5. Arbeidsklær, sjåførkort m.v.
11.5.1 Arbeidsklær
Nødvendig arbeidstøy og sko for utføring av den aktuelle bestillingskiøringen dekkes av
arbeidsgiver. Det skal også tas hensyn til oppdragets art og klimatiske forhold.
11.5.Z Siåførkort
Utgifter til siåførkort for digital fartsskriver, som er nødvendig for å utføre oppdrag som
siåfør i bedriften, betales av bedriften.

11.5.3 Frikort
Dersom selskapet/avdelingen ikke har ordinær rutekiørinq har de ansatte ikke krav på frikort.

§10.1.1 Gyldighetsområde, endret tekst:
Turbilavtalen gjøres gjeldende for all persontransport med buss, utenfor ordinær rutekjøring
og kontraktkjøring (skolebarnkjøring, arbeidsruter, flybuss, ekspressruter, bestilt

rutetransport, bestillingskiøring- lukket transport etc.).

3 Innretning og etterbetaling
Overenskomstens satser vil justeres i henhold til tillegg i ovennevnte bestemmelser.
Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for lønnsmottakere som har sluttet i bedriften før
vedtakelsen. Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for
arbeid utført før vedtakelsen.
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4

Protokolltilførsler

Kompetanse

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

Partene i Bussbransjeavtalen (BBA) viser til avtalt arbeid om gjennomgang av bestemmelsene om
korte velferdspermisjoner. Det er avtalt en ferdig rapport fra dette arbeidet 30. september 2023.
Partene vil drøfte spørsmålene når rapporten foreligger.

5

Utvalg i tariffperioden

Omfang

Partene er enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal vurdere om det er behov for å endre
omfangsbestemmelsen på bussbransjeavtalen. Bakgrunnen er at arbeidstaker og virksomheter som
arbeider på eller med autonome/selvkjørende busser per i dag vil falle utenfor
omfangsbestemmelsen i bussbransjeavtalen. Utvalget skal ta sikte på å komme frem til en omforent
omfangsbestemmelse som også dekker arbeidstaker som arbeider på eller med
autonome/selvkjørende busser. En utvidelse av omfangsbestemmelsen skal begrenses til
operatører/arbeidere.
Dersom en av partene krever det skal LO og NHO tas med i utvalgsarbeidet og ny
omfangsbestemmelse må godkjennes av LO og NHO.
Dersom det oppnås enighet før utløpet av tariffperioden kan partene anmode LO og NHO om at nytt
virkeområdet praktiseres i den gjenstående del av tariffperioden.
Utvalget skal bestå av 2 personer fra hver side. Utvalget skal sluttføre arbeidet innen 31.12.22.

Bestillingskjøring

Det vises til det partssammensatte bestillingskjøringsutvalget fra tariffperioden 2020-2022.
For tariffperioden 2022-2024 skal det settes ned et partssammensatt utvalg som vurderer om
bestillingskjøringsordningen regulert i Bussbransjeavtalen, fungerer etter sin intensjon.
Utvalget skal særlig se på hvilke konsekvenser endringen har for andelen hel- og deltidsansatte,
midlertidig ansatte, bruk av underleverandører, rekruttering til bransjen, lønnsnivået på avtalen og
de ansattes arbeidsvilkår.
Utvalget skal vurdere hvilke eventuelle utilsiktede konsekvenser endringen har, herunder for
hvordan de ulike typene transport kombineres.
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Utvalget kan i tariffperioden enes om forslag for å hindre at eventuelle utilsiktede virkninger får
manifestert seg i hele tariffperioden.
Partene skal etablere en styringsgruppe som innen 1.9.2022 skal prioritere, organisere og
konkretisere arbeidet.
Utvalget skal ferdigstille sin vurdering innen tariffoppgjøret 2024.
Utvalget består av 4 fra hver side.

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

7

Reguleringsbestemmelser annet avtaleår

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom NHO og VS, eller det organ VS
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 VS' Representantskap eller det organ VS
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).

Oslo, 7. mai 2022

For NHO Transport

For Yrkestrafikkforbundet
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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 gjeldende 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 minstesatsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbakgrunn 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 allmenngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.
Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenngjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cateringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats.
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 prosent) 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 områdene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norskfødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cateringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av arbeidstakere 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 landbakgrunn 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 kjennetegnene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå under 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 opprettholdes fra situasjonen i 2018.

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020
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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, Fiskeindustribedrifter 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 bransjer, 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 allmenngjorte 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 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 eller 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).

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. Tilsvarende 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 kjennetegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle – av de ikke-bosatte har også D-nummer.
• 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 innenfor 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, uavhengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flesteparten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjonom-arbeidstid
3
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
4
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7
2
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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 henhold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønnsstatistikken 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
Næringskode
(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

123,15(**)
128,65(***)
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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6 Persontransport med turbil
Arbeidstakere skulle ifølge Tariffnemdas vedtak av 1. juni 2019, ikke ha en timelønn
under kr 158,37 kroner. Det er denne satsen som er brukt i figur 6.1.
• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde lavere timelønn
enn 158 kroner.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 158 til 182 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 183 kroner eller mer, er kategorisert innenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.
Persontransport med turbil omfatter arbeidstakere med yrkesfelt 8 (dvs. Prosess og
maskinoperatører, transportarbeidere mv. (sjåføryrker)) som jobber innenfor Turbiltransport (Nace 49.392). I 2020 var det om lag 1200 registrerte lønnsforhold i dette
området. Til sammenligning var antall registrerte lønnsforhold i 2018 1600. Reduksjonen har sammenheng med smittevernstiltakene innført under koronapandemien
i 2020.
Det som kan ha bidratt til en større nedgang blant denne type lønnsforhold sammenlignet med lønnsforhold i norske busselskaper som fanges opp i lønnsstatistikken, er reiserestriksjonene som ble innført i 2020.
Figur 6.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold for sjåføryrker (STYRK98=8). Nace 49.392. 20–60 år. Etter
bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet (n= 1232)

7%

11%

82%

Bosetningsstatus
Ikke-bosatte (n= 15) 0%
Bosatte (n= 1217)

27%

73%

7%

11%

82%

7%

9%

84%

Fødeland
Norge (n= 845)

EU-Øst (n= 85) 5%

9%

Utenfor EØS (n= 253)

20%
12%

D-nummer (n= 12) 0%

0%

75%
79%

33%

67%

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

Andel under minstesats

Minstesats+15 prosent

Minstesats+mer enn 15 prosent

• 7 prosent lå under minstesats (rødt i figuren) og 11 prosent lå på eller rett over
minstesatsen (gult i figuren). 82 prosent av lønnsforholdene hadde en timelønn på
over 182 kroner (grønt i figuren) i 2020.
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• Det er få observasjoner for ikke-bosatte lønnstakere og enkelte geografiske områder, og tilfeldigheter kan dermed gi store prosentvise utslag for sammensetningen
i disse gruppene.
• Blant lønnstakere med utenlandsbakgrunn, utgjør de fra land utenfor EØS hovedvekten av lønnsforhold i 2020. Andelen med avtalt timelønn under minstesats var
overrepresentert i denne gruppen i 2020 og lå på 9 prosent.
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Totalsum

Turbil

Utenlandsk

Godstransport

Norsk

Utenlandsk

Norsk

Norsk/
utenlandsk

Allmenngjort
område

Allmenngjøring godstransport på vei –
diett for utsendte arbeidstakere
Allmenngjøring godstransport på vei lønn for utsendte
arbeidstakere
Allmenngjøring norsk godstransport diett
Allmenngjøring norsk godstransport lønn
Allmenngjøring persontransport med
turbil - lønn for
utsendte arbeidstakere
Allmenngjøring persontransport med
turbil - kost og losji
for utsendte arbeidstakere
Allmenngjøring persontransport med
turbil - lønn for
arbeidstakere i norske virksomheter
Allmenngjøring persontransport med
turbil - kost og losji
for norske arbeidstakere

Kontrollpunkt tittel

27 %

11 %

18

240

0%

15 %

39

24

77 %

11 %

151
39

18 %

54 %

24
96

28 %

Andel
brudd

25

Antall
gjennomførte
tilsyn

2018

198

9

13

16

16

132

89

33

32

Antall
gjennomførte
tilsyn

2019

25 %

11 %

31 %

0%

25 %

16 %

16 %

36 %

19 %

Andel
brudd

130

1

3

0

0

110

62

15

10

Antall
gjennomførte
tilsyn

2020

17 %

15 %

6%

20%

20 %

Andel
brudd

76

2

2

0

0

47

36

27

0

Antall
gjennomførte
tilsyn

2021

16 %

15 %

3%

26 %

Andel
brudd

Tilsyn med allmenngjøring gods og turbil, 2018-2021

644

30

42

16

16

440

283

99

67

Totalt antall
gjennomførte
tilsyn

Totalt 2018-2021

bilag 4

23 %

10 %

10 %

0%

25 %

14 %

13 %

35 %

22 %

Totalt
andel
brudd

bilag 5

Tilsyn med allmenngjøring – Turbil
Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjørings‐
regelverket i tilsynene innen persontransport med turbil. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 16
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. «Utbetaler arbeidsgiver diett i samsvar med forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for
utsendte arbeidstakere som utfører godstransport på vei?»
2. «Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for
arbeidstakere som utfører persontransport med turbil?»
3. «Får arbeidstakerne dekket kost og losji av arbeidsgiver?»
Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for
persontransport med turbil av 27.05.2015 § 2,3 og 5.
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.
Kontrollpunkt

*

Andel brudd

Tilsyn

Reaksjoner

1. Utbetaler arbeidsgiver diett i samsvar med forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for utsendte arbeidstakere som
utfører godstransport på vei?
2. Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskrift om
allmenngjøring av tariffavtaler for utsendte arbeidstakere som
utfører persontransport med turbil?
3. Får arbeidstakerne dekket kost og losji av arbeidsgiver?

20%

10

1

Totalsum

11 %

6

3
16*

1

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

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 11 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenn‐
gjøringsregelverket. 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.
Det påpekes at denne bransjen er svært lite kontrollert i perioden pga corona‐pandemien. Forrige gang
denne statistikken ble oversendt, med informasjon om tilsyn 2018‐medio 2020, var antallet tilsyn 165.
Kontrollpunkter som ble brukt var også flere.

