
 

 

 

Høringsbrev – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for turbiltransport 

 

Vår ref.: 18/24996 
 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender 
Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Bussbransjeavtalen 
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 Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side på høring. 

Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter 
opphører å gjelde dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en 
måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale.  

YS og LO fremmet begjæring om fortsatt allmenngjøring i brev av 8. mai 2018. 
Bussbransjeavtalen 2016-2018 ble avløst av nye avtaler den 27. april 2018 etter at 
Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Dette innebærer at den eksisterende 
allmenngjøringsforskriften gjelder frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. 
allmenngjøringsloven § 7. 

 

Begjæringen om allmenngjøring 

I begjæringen viser YS og LO til Allmenngjøringen for turbil trådte i kraft 1. oktober 2015, og 
har dermed vært virksom i under 3 år.  Med en sesong fra mai til september, utgjør dette to 
turbilsesonger med allmenngjort lønn i Norge.  

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med ordningen sommeren 2016 og 2017. I begjæringen vises 
det til at Arbeidstilsynets beskrivelse av tilsynsaktiviteten frem til 13. april 2018.  Oversikten 
viser at Arbeidstilsynet finner en høy grad av brudd på de allmenngjorte bestemmelsene. I 
2016 og 2017 er tilsynstallene slik:  

• I tilsyn med allmenngjort lønn på utenlandske turbusser er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 60 prosent av tilsynene i 2016 og 40 prosent av tilsynene i 2017 
 

• I tilsyn med allmenngjort lønn på norske turbusser er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 14 prosent av tilsynene i 2016 og 33 prosent av tilsynene i 2017 
 



• I tilsyn med allmenngjort kost og losji på utenlandske turbusser er det funnet brudd 
på bestemmelsen i 28 prosent av tilsynene i 2016 og 22 prosent av tilsynene i 2017 
 

• I tilsyn med allmenngjort kost og losji på norske turbusser er det funnet brudd på 
bestemmelsen i 7 prosent av tilsynene i 2016 og 38 prosent av tilsynene i 2017 

 

I begjæringen vises det også til at Yrkestrafikkforbundet sommeren 2017 gjennomførte en 
spørreundersøkelse blant utenlandske turbussjåfører i Oslo-området.  Undersøkelsen viste 
lave lønnsnivåer blant sjåførene som kjører i Norge. Når oppgitt månedslønn ble sett i 
sammenheng med oppgitt arbeidstid per dag og måned, hadde mange av sjåførene under 
allmenngjort timelønn. Undersøkelsen viste også at en stor andel av de observerte 
turbussene på undersøkelsesstedene var utenlandskregistrerte busser med utenlandske 
sjåfører. Dette viser at de tidligere dokumenterte utfordringene i turbilbransjen fortsatt er 
aktuelle.  

I begjæringen vises det 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. 

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 
arbeidskraft innen næringen. 

YS og LO ber om at Forskrift av 31. mars 2017 nr. 534 om allmenngjøring av tariffavtaler for 
persontransport for turbil videreføres med revidert minstelønnssats i henhold til 
Bussbransjeavtalen 2018-2020. 

Ny minstelønn i Bussbransjeavtalen for turbilsjåfører er nå kr 155,87 pr time. 

 

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 persontransport for turbil 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. 18/24996 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:  

 

Tariffnemnda 
Postboks 4720 Torgard 
7468 Trondheim 

 

Med hilsen  

 

Dag Nafstad 
Tariffnemndas leder 
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