
 

 
 

 
Dato Vår referanse Saksbehandler 
22.05.2019 19/22688 Helene Nødset Lang 

 
Protokoll 07/2019 
Tariffnemndas vedtak av 22.05.2019 om endring av 
lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av 
Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien 
 
Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæring av 30.04.2019 om endring av 
minstelønnssatser i forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og 
verftsindustrien, på grunnlag av mellomoppgjøret 2019.  
 
LO ber om endring av minstelønnssatsene i ovennevnte forskrifts § 3 i tråd med protokoll datert 
24.04.2019 mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Nye lønnssatser gjeldende fra 01.04.2019 
er som følger: 
 
Lønn: 
a) kr. 178,55 for fagarbeider 
b) kr. 170,53 for spesialarbeider 
c) kr. 162,60 for hjelpearbeider 
 
Tillegg for utsending på oppdrag: 
a) kr. 35,71 for fagarbeider 
b) kr. 34,11 for spesialarbeider 
c) kr. 32,52 for hjelpearbeider 
 
Høring 
Forslag til lov og forskrift skal normalt legges ut på høring i henhold til forvaltningsloven § 37. 
Høring kan unnlates dersom den:  
-              ikke vil være praktisk gjennomførbar 
-              kan vanskeliggjøre gjennomføringen av tiltaket eller 
-              må anses som åpenbart unødvendig. 
 
Forskriftene om allmenngjøring ble lagt ut på høring høsten 2018. Tariffnemnda har disse 
høringsuttalelsene tilgjengelig og anser det derfor som åpenbart unødvendig å legge 
begjæringene om endring av minstelønnssatsene på høring.  
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Tariffnemndas vedtak 
Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har 
Tariffnemnda fattet vedtak om endring av forskriften i tråd med de nye lønnssatsene i 
tariffavtalen. Det gjøres også en endring i forskriftens andre ledd, slik at begrepene 
«fagarbeidere», «spesialarbeidere» og «hjelpearbeidere» endres til «fagarbeider», 
«spesialarbeider» og «hjelpearbeider».  
 
§ 3 har opprinnelig ordlyd: 
 
§ 3. Lønnsbestemmelser 
Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og 
verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst: 
 
a) kr 176,05 for fagarbeider 
b) kr 168,03 for spesialarbeider 
c) kr 160,10 for hjelpearbeider. 
 
Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på 
arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting 
er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på: 
 
a) kr 35,21 for fagarbeidere 
b) kr 33,61 for spesialarbeidere 
c) kr 32,02 for hjelpearbeidere. 
 
Tillegg som nevnt over tilkommer også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det 
forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, 
når arbeidsoppdraget krever overnatting. 
På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på: 
 
a) For to-skiftarbeid (36,5 timer pr. uke): 
 
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 18,91 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 40,41 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 57,93 
Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift. 
 
b) For tre-skiftarbeid (35,5 timer pr. uke): 
 
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 19,49 
3. skift: kr 29,01 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 41,58 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 59,57. 
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c) For helkontinuerlig tre-skiftarbeid (33,6 timer pr. uke): 
 
1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 20,66 
3. skift: kr 30,64 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 43,90 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 62,94. 
 
Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, 
brukes følgende tabell: 
fra 37,5 timer–36,5 timer: 2,74 % 
fra 37,5 timer–35,5 timer: 5,63 % 
fra 37,5 timer–33,6 timer: 11,61 %. 
 
--- 
 
§ 3 skal nå lyde: 
 
§ 3. Lønnsbestemmelser 
Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og 
verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst: 
 
a) kr 178,55 for fagarbeider 
b) kr 170,53 for spesialarbeider 
c) kr 162,60 for hjelpearbeider. 
 
Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på 
arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting 
er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på: 
 
a) kr 35,71 for fagarbeider 
b) kr 34,11 for spesialarbeider 
c) kr 32,52 for hjelpearbeider 
 
Tillegg som nevnt over tilkommer også arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det 
forutsettes at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, 
når arbeidsoppdraget krever overnatting. 
 
På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på: 
 
a) For to-skiftarbeid (36,5 timer pr. uke): 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 18,91 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 40,41 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 57,93 
Enhver time utover kl. 24.00 betales med tillegg som for 3. skift. 
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b) For tre-skiftarbeid (35,5 timer pr. uke): 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 19,49 
3. skift: kr 29,01 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 41,58 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 59,57. 

 
c) For helkontinuerlig tre-skiftarbeid (33,6 timer pr. uke): 

1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: intet 
2. skift: kr 20,66 
3. skift: kr 30,64 
For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 43,90 
Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 62,94. 

 
Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, 
brukes følgende tabell: 

fra 37,5 timer–36,5 timer: 2,74 % 
fra 37,5 timer–35,5 timer: 5,63 % 
fra 37,5 timer–33,6 timer: 11,61 %. 

 
--- 
 
Endringene i lønnssatsene trer i kraft 1. juni 2019. 
 
Tariffnemnda, 22. mai 2019 
  
Dag Nafstad 
 
Steinar Holden                                                                                                         
 
Giuditta Cordero-Moss 
 
Knut Bodding                                                                                                           
 
Kurt Weltzien 
 
 
 
 
 


