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HØRINGSSVAR FRA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) 

KNYTTET TIL BEGJÆRINGEN OM FORTSATT ALLMENNGJØRING 

AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE 

 

Det vises til udatert høringsbrev fra Tariffnemnda vedrørende begjæring om fortsatt delvis 

allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB). Høringsfristen er 20. september 

2018. 

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en av de største landsforeningene innenfor NHO med 

tariffansvar for Fellesoverenskomsten for byggfag. BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer 

innen byggenæringen. Vi representerer over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 

74000 ansatte.   

BNL arbeider svært aktivt for seriøsitet i byggenæringen, og våre medlemmer er sterkt engasjert 

for å kunne påvirke tiltak for å håndtere de alvorlige utfordringer næringen opplever. Fortsatt 

allmenngjøring av byggfagsoverenskomsten er svært viktig og et nødvendig verktøy i kampen mot 

useriøsitet i byggenæringen. 

 

Særskilte hensyn 

Etter mange års erfaring med delvis allmenngjøring av byggfagsoverenskomsten, er det viktig for 

BNLs bedrifter at forlengelsen opprettholdes på samme måte som tidligere, dvs. med tilsvarende 

ordlyd som i siste periode. Vi erfarer at allmenngjøringen har hatt god effekt i arbeidet med å 

bekjempe sosial dumping i byggenæringen. Vi er derfor opptatt av at ordlyden beholder sin 

utforming fra foregående allmenngjøringsperiode.  

BNL anser tariffavtaler og høy organisasjonsgrad som et viktig element i seriøsitetsarbeidet. Vi er 

opptatt av at bedriftene skal konkurrere på like vilkår og at seriøse bedrifter ikke skal risikere å bli 

utkonkurrert av useriøse bedrifter. Allmenngjøring av minstelønn og bestemmelsene om reise-, 

kost- og losji i tariffavtaler er et sentralt virkemiddel for å sikre like konkurransevilkår. 
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Konkurransehensynet er et selvstendig vilkår, jf. lov om allmenngjøring § 1, der det fremgår 

eksplisitt at lovens formål bl.a. er å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske 

markedet. På bakgrunn av dette mener vi også en videreføring av allmenngjøringen er nødvendig 

og svært viktig.   

 

Reise-, kost- og losji 

Arbeidstakerne i byggenæringen har ikke fast arbeidssted, men arbeider på forskjellige prosjekter 

gjennom året. Dette fører til at reising i arbeidsgivers regi er en del av arbeidsdagen, noe som er 

gjenspeilet i bestemmelsene i Fellesoverenskomsten for byggfag. Dekning av påløpte utgifter er en 

viktig del av den totale kompensasjonen, og det er derfor av stor betydning at kostnader knyttet til 

oppdrag der overnatting er nødvendig, såkalt reise, kost- og losjibestemmelser, ikke unntas fra 

allmenngjøringen av byggfagsoverenskomsten.  

Ettersom disse kostnadene utgjør betydelige beløp, vil manglende allmenngjøring av forpliktelsen 

til å dekke disse, føre til alvorlig vridning i konkurransen. I tillegg vil arbeidstaker som må dekke 

utgiftene selv, i realiteten ikke oppnå den allmenngjorte minstelønnen.  Disse elementene utgjør 

en så stor del av lønnen at de i praksis ikke kan ses bort fra i vurderingene av lønns- og 

arbeidsvilkår i den norske byggenæringen. Dette hensynet er tidligere drøftet blant annet ved 

implementeringen av vikarbyrådirektivet. BNL ønsker i tilknytning til dette hensynet å påpeke at 

for byggenæringen er reising innenfor Norges grenser vel så utbredt som reising fra og til 

utlandet. På bakgrunn av dette er det derfor viktig at allmenngjøringen av denne 

tariffbestemmelsen opprettholdes. 

Dersom ikke reise-, kost- og losjibestemmelsene fortsatt blir allmenngjort for byggenæringen, vil 

det innebære betydelige tilbakeskritt i seriøsitetsarbeidet som kontinuerlig utføres i 

trepartssamarbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  

BNL finner grunn til å presisere ovenstående i lys av at EFTAs overvåkingsorgan ESA har åpnet 

sak mot Norge vedrørende lovligheten av allmenngjøring av reise, kost og losji. BNL legger til 

grunn at Tariffnemnda ved den rettslige vurderingen fortsatt vil legge vekt på Høyesteretts 

avgjørelse i Verftssaken (Rt. 2013 s. 258). Høyesterett konkluderte med at allmenngjøring av 

Verkstedoverenskomstens bestemmelser om dekning av kostnader til reise, kost og losji er i 

overensstemmelse med EØS-retten. Dette er gjeldende rett i dag.  

Vi viser for øvrig til Tariffnemndas vedtak av 23.05.2013, der flertallet fastslår at Høyesteretts 

vurdering i Verftssaken kan være rettslig avklarende også for andre tariffområder.    



  3 

Dersom tariffnemnda likevel skulle vurdere at rettstilstanden er endret, vil BNL fremheve at det 

uansett fortsatt er grunnlag for å allmenngjøre reise- kost og losjibestemmelsene i 

byggfagsoverenskomsten. For denne overenskomsten foreligger det isolert sett vektige 

argumenter for å opprettholde allmenngjøringen, og nemda bør derfor etter BNLs oppfatning 

legge til grunn et "tosporssystem" som begrunnelse for opprettholdelse av allmenngjøringen av 

reise- kost- og losjibestemmelsene for byggfagsoverenskomsten. Det vises i den forbindelse også 

til at den delvise allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag er landsomfattende og 

dermed gjelder for alle som utfører bygningsarbeid på byggeplasser i Norge, mens den delvise 

allmenngjøringen i Verftssaken kun gjelder for åtte verft. I saken for Høyesterett ble kun 

forholdene i industrien vurdert, mens forholdene i byggenæringen aldri ble belyst på selvstendig 

grunnlag. Konsekvensene for en stor, landsdekkende næring med betydelig samfunnsmessig 

utfordringer, er dermed ikke belyst på tilsvarende måte av Høyesterett. 

For øvrig viser vi til at det er vedtatt endringer i Utsendingsdirektivet, som kan ha betydning for 

fremtidig utforming av bestemmelser om dekning av reise, kost og losji.  

På bakgrunn av ovenstående mener BNL det er rettslig grunnlag for og av stor samfunnsmessig 

betydning at allmenngjøring av byggfagsoverenskomsten videreføres med samme utforming som 

tidligere. Dette fremstår også som en naturlig og hensiktsmessig løsning som vil ivareta alle 

hensyn i saken– i påvente av den videre prosessen knyttet til endringene i Utsendingsdirektivet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Byggenæringens Landsforening 

 

Jon Sandnes  

Administrerende direktør 

 

 

 


