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Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser i Norge 
 
Vi viser til Tariffnemndas brev av 30. juni 2022 om begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for byggeplasser.  
 
Grunnlag for fortsatt allmenngjøring 
Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av 
allmenngjøringsregelverket i tilsynene innen bygg. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 827 tilsyn i 
perioden 2021–31.juli 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 
utgangspunkt i disse kontrollpunktene:  

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

 
Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 
av 20.12.2010, § 4, 6 og 7.  
 
I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte 
forhold), antall tilsyn, samt reaksjoner. Resultatene gjelder tilsyn gjennomført i perioden 2021– 31.juli 
2022.  
 

Kontrollpunkt Andel 
brudd 

Tilsyn Reaksjoner 

Har arbeidsgiver inngått avtale med arbeidstakerne om dekning av 
utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdraget? 

5 % 125 6 

Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om 
allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser? 

9 % 796 58 

Har arbeidsgiver utbetalt lønn og eventuell annen godtgjøring i 
henhold til gjeldende allmenngjøringsvedtak?  

3 % 104 2 
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Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset 
årstiden og arbeidsplassen 

 230  

Totalsum 6 % 827* 66 
 Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen. 

 
Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 6 % av tilsynene finner avvik knyttet til 
allmenngjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på kontrollpunktene varierer. 
Det er ikke nødvendigvis et én-til-én-forhold mellom brudd og reaksjoner, da brudd kan inngå i 
samlepålegg etter en nødvendighetsvurdering gjort i tilsynet. 
 
Arbeidstilsynet har tro på at fortsatt allmenngjøring er et viktig virkemiddel til å sikre forsvarlige 
lønnsforhold i bransjen.  
 
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2022/32085. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
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