
 

 

 

Høringsbrev – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter 

 

Vår ref.: 18/24998 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender 
Tariffnemnda begjæring fra LO om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, 
serverings- og cateringvirksomheter (delvis allmengjøring av Riksavtalen mellom NHO og 
NHO Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side) på høring. 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 annet punktum at vedtak om 
allmenngjøringsforskrifter opphører 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. 

LO fremmet begjæring om fortsatt allmenngjøring i brev av 8. mai 2018. Riksavtalen 2016—
2018 ble avløst av ny avtale den 27. april 2018 etter at Riksmeklerens forslag ble godkjent 
ved uravstemning. Det innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder 
med de satser som fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. 
allmenngjøringsloven § 7. 

 

Begjæringen om allmenngjøring 
 

I begjæringen viser LO til at allmenngjøringen for overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter trådte i kraft 1. januar 2018 og dermed bare vært i kraft i en kort 
periode. LO anfører at de forhold som ble lagt til grunn da fortsatt gjør seg gjeldende. 

Det vises for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr 
131 (2008-2009) side 10 og til Tariffnemndas praksis. 

LO legger etter dette til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig 
tiltak for å oppnå likeverdige lønns— og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk 
arbeidskraft innenfor næringen. 

I begjæringen som lå til grunn for den eksisterende allmenngjøringen viste LO til at 
overnattings-, serverings- og cateringsvirksomhet utgjør en stor og viktig næring i Norge. Tall 
fra SSB viser at næringen har 94 000 registrerte sysselsatte personer. Om lag to tredjedeler 
av disse arbeider i bedrifter uten tariffavtale. 44 prosent av de sysselsatte i bransjen har 
utenlandsk bakgrunn. Restaurantvirksomhet står for en drøy tredjedel av omsetningen i 



næringen, mens overnatting og catering utgjør henholdsvis 25 og 9 prosent. I mange tilfeller 
er det glidende overganger mellom delbransjene. 

Fellesforbundet har 8 239 medlemmer på 945 overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter som er bundet av tariffavtale. I følge begjæringen erfarer 
Fellesforbundet negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere i denne bransjen. 

LO viste til at den fremlagte dokumentasjonen underbygger at det i denne bransjen arbeider 
en betydelig andel utenlandske arbeidstakere på lønns- og arbeidsvilkår som samlet sett 
ligger langt lavere enn både det som er vanlig i bransjen, og i forhold til overenskomstens 
minstelønn. 

LO bygget sin begjæring i hovedsak på SSBs lønnsstatistikk, statistikk og andre opplysninger 
fra Arbeidstilsynet, undersøkelser og analyser utført av Fafo, samt dokumentasjon knyttet til 
individuelle lønnsforhold i form av arbeidsavtaler og lønnslipper. 

Den fremlagte statistikken fra SSB viser at andelen arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn i 
bransjen er økende, fra 28 prosent i 2008 til 44 prosent i 2016. 

Videre vises det til en analyse av SSBs lønnsdata for overnattings- og serveringsvirksomheter 
som Fafo har gjennomført på oppdrag fra Fellesforbundet, hvor det blant annet fremgår at 
en høy andel av utenlandske lønnsmottakere hadde timelønn under Riksavtalens minstesats. 

I begjæringen viste LO det også til Fafo-rapport 2014:02 Arbeidsforhold i utelivsbransjen, 
hvor det blant annet fremgår at bransjen har store utfordringer med useriøsitet og 
lavlønnskonkurranse. I en spørreundersøkelse gjennomført blant ansatte i bransjen, svarer 
22 prosent at de hadde en timelønn som var lavere enn Riksavtalens begynnerlønn for 
ufaglærte servitører. 

Den fremlagte tilsynsstatistikken fra Arbeidstilsynets for perioden 2015-2016 viser at av 
3000 tilsyn i bransjen, ble det gitt reaksjoner i 79 prosent av virksomhetene. Reaksjonene 
gjelder brudd på reglene om bla. arbeidsavtale, overtidsbetaling, arbeidsplaner, HMS-
opplæring og arbeidstid. Det fremgår av dokumentasjonen at også Arbeidstilsynet var av den 
oppfatning at det er mange utenlandske arbeidstakere i bransjen. 

LO la også frem individuelle lønnslipper/arbeidsavtaler som viste lønnsvilkår som ligger 
under minstesatsene i overenskomsten i til sammen 21 enkeltsaker, som dekker alle de tre 
delbransjene. 

LO legger etter dette til grunn at det fortsatt er behov for allmenngjøring som et nødvendig 
tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk 
arbeidskraft innenfor næringen.  

LO ber Tariffnemnda om å fatte vedtak om at forskrift av 3. november 2017 nr. 1788 om 
allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter 
videreføres med reviderte satser iht. Riksavtalen 2018-2020. 

Riksavtalen for perioden 1. april 2018 til 31. mars 2020 har følgende reviderte satser relatert 
til §§ 3 og 4 i dagens forskrift: 

 

§ 3. Lønnsbestemmelse 



Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst: 

(1) For unge arbeidstakere 

a) 16 år: kr. 105,83 

b) 17 år: kr. 115,33 

c) 18 år: kr. 129,59 

(2) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 md. praksis over 18 år: kr. 
161,87. 

   

§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften 

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser: 

a) For enkeltrom kr. 541,12 pr. måned 

b) For dobbeltrom kr. 351,95 pr. måned 

 

Tariffnemndas merknader 
 

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt 
allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til 
forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for overnattings-, serverings- og 
cateringvirksomheter på høring i tråd med LOs begjæring. Begjæringen og 
høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.  

 

Høring 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, 
medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse. 

 

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.   

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med 
ref. nr. 18/24998 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:  

  

Tariffnemnda 
Postboks 4720 Torgard 
7468 Trondheim 

 

mailto:post@nemndene.no


Med hilsen  

 

Dag Nafstad 
Tariffnemndas leder 

 


