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Begjærende part: Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Torggt. 12,0181 OSLO

Berørte forbund: Norsk Arbeidsmandsforbund,
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Postboks 5250 Majorstua, 0303 OSLO 

2. NHO Service og Handel,
Postboks 5473 Majorstua, 0305 OSLO

* * *

I.

Det vises til forskrift av 10.05.21 nr. 2075 (FOR-2021 -05-10-2075) om allmenngjøring av tariffavtale for 
renholdsbedrifter. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Overenskomst for renholdsbedrifter 
2020-2021 mellom NHO og NHO Service og Handel på den ene side og LO og Norsk 
Arbeidsmandsforbund på den annen.

I medhold av lov om allmenngjøring § 8 fremmer LO med dette krav om fortsatt allmenngjøring for 
perioden 2022-2024.

Advokater i LO OSLO: Atle Sønsteli Johansen | Håkon Angell [H] | Karen Sophie Steen | Kristin Bomo | Elisabeth S. Grannes [H] | Edvard Bakke 
[H] | Katrine Hellum-Lilleengen | Lars Olav Skårberg [H] | Lornts Nagelhus [H] | Silje Hassellund Solberg | Hilde M.Anghus | Imran Haider [Ph.d.] \ 
Katrine Rygh Monsen | Yvonne Evensen | Fredrik Wildhagen | Eirik Pleym-Johansen | Tina Storsletten Nordstrøm [H] | Fredrikjadar | Andreas van 
den Heuvel [Ph.d.] | Lars Christian Fjeldstad | Anne-Lise H. Rolland/H/1 NinaWærnhus | Mette Stavnem Hovik | Silje Joseih [PVO] | Faruk Resulovic 
| Line Ottersen Dahlberg adv.flm | Nina Kroken TRONDHEIM: Karl Inge Rotmo [H] | Jan Arild Vikan [H] \ Rune Lium [H] BERGEN: Herdis Helle 
[Ph.d.] | NinaOdberg | Øyvind Baldersheim STAVANGER: Alexander Lindboe | Bjørn Inge Waage | [H] = Møterett for Høyesterett

mailto:hakon.angell@lo.no


I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å gjelde 
dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at 
tariffavtalen er avløst av ny avtale.

NHO Service og Handel og NAF ble gjennom forhandlinger 19 -21.04.22 enige om en anbefalt avtale.

Bilag 1: Protokoll fra forhandlinger 19 -21.04.22 mellom NHO Service og Handel og NAF om
revisjon av Renholdsoverenskomsten.

Renholdsoverenskomsten 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 13.05.22 etter at forhandlingsforslaget 
ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da utgå 13.05.22.

De nye lønnssatsene i forhold til § 3 i gjeldende allmenngjøringsforskrift er:

Under 18 år: kr. 153,55
0-2 års ansiennitet: kr. 204,54

Nattillegg (tillegg mellom 21.00-06.00) med minst kr. 27,- pr. time.

Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i 
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende.

På bakgrunn av Arbeidstilsynets innspill vil LO også foreslå følgende presisering i forskriften § 5, som 
gjelder utgifter til reise, kost og losji, som følger (overstrøket og understreket):

§ 5. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter 
nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt 
ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, 
men kan osså dekke kostnader siennom fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.

Endringen klargjør at arbeidsgiver på visse vilkår er ansvarlig for å dekke utgiftene til reise, kost og losji, 
men at dette kan gjennomføres på ulike måter. Bestemmelsen kan dermed ikke forstås som bare å gi 
et pålegg om å inngå avtale om utgiftsdekning, som Arbeidstilsynet peker på.

Arbeidstilsynet påpeker også at unntaksbestemmelsen i § 2 andre ledd er særlig problematisk, og 
forslår et tillegg til bestemmelsen. LO støtter dette, og foreslår en noe forenklet tekst som ikke er 
knyttet til årstall som følger (understreket):
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Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening 
med innstillingsrett. Forskriften gjelder for ansatte i bedrifter som er omfattet av overenskomst for 
renholdsbedrifter, jf § 7.

k>

LO og NHO har for øvrig vært i kontakt med sikte på å avklare hvordan partene kan bidra til avklaring 
av konkrete tolkningsspørsmål.

IV.

Partene ble ved revisjonen 2020 enige om endringer i overenskomsten § 4-3 om reisetid mellom 
oppdrag. Partene er også enige om at en egen reisebestemmelse i tråd med denne tas inn i forskriften 
som følger:

Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i 
arbeidstiden eller lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning.

I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, 
dekkes dette etter avtale.

Bilag 2: Epost datert 28.04.22 fra NHO Service og Handel til Norsk Arbeidsmandsforbund

V.

NHO Service og Handel har i brev av 09.06. d.å. støttet en videre allmenngjøring innenfor renhold.

Bilag 3: Brev av 09.06.22 fra NHO Service og Handel til Norsk Arbeidsmandsforbund

Det fremheves i brevet at "NHO Service og Handel bekrefter at vi fortsatt ser et sterkt behov for 
allmenngjøring av lønnssatsene i Renholdsoverenskomsten 2022-2024. ".

VI.

Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av 
allmenngjøringen innen renhold.

Bilag 4: Epost fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet datert 20.04.22, med
vedlagt notat om tilsyn med allmenngjøring innenfor renhold i perioden 2020-2022

Notatet viser at det i perioden 2020 til april 2022 ble gjennomført 30 tilsyn på 
allmenngjøringsforskriften. Det ble registrert brudd på reglene for lønn i hele 48 % av tilsynene.

Fafo v/Elin Svarstad og Bjorn Dapi, har i Fafo-notat 2022:07 utarbeidet en analyse av den lønnsmessig 
fordeling innenfor allmenngjorte områder. Analysen er basert på SSBs sin lønnsstatistikk som ble 
samlet inn høsten 2020.

Bilag 5: Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om "Lønn i allmenngjorte bransjer, 2020" v/Elin Svarstad 
og Bjorn Dapi
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Den lønnsmessige fordelingen blant arbeidstakere knyttet til renholdsbedrifter fremkommer i figur 
10.1 i notatets kapittel 10.

Høsten 2020 var det innen renhold registrert 21.684 lønnsforhold for yrker uten krav til utdanning, 
hvorav 2.568 av disse hadde Norge som fødeland. Over 88 % av de registrerte lønnstakerne hadde 
dermed utenlandsk bakgrunn.

Samlet sett ble 9 % av arbeidstakerne lønnet dårligere enn den laveste allmenngjorte minstesatsen 
høsten 2020 (kr 187,66). 86 % lå på eller nær minstesatsen, mens 5 % hadde en lønn som lå mer enn 
15 % over minstesatsen. Andelen som ble lønnet under eller nær minstesatsen er størst blant 
arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge og blant nyankomne arbeidsinnvandrere (d-nummer).

Lønnsfordelingen indikerer klart at dersom det allmenngjorte lønnsgulvet fjernes, vil det være høy 
risiko for at lønninger og andre tillegg, som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under 
tariffmessige standarder. Dette vil ikke bare medføre økt sosial dumping, men vil også gi svært 
uheldige virkninger for tariffbundne virksomheter som vil få en betydelig økning i 
lavlønnskonkurransen fra ikke tariffbundne bedrifter.

Arbeidstilsynets tilsynsstatistikk dokumenterer i tillegg at det fortsatt foregår omfattende brudd også 
på dagens forskrift - noe som klart underbygger det store potensialet for sosial dumping i bransjen.

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 innenfor 
virksomheter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold.

VII.

LO ber etter dette Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende

Påstand:

Forskrift av 10.05.21 nr. 2075 om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter videreføres i ny 
forskrift med reviderte satser i henhold til Renholdsoverenskomsten 2022-2024, og med de endringer 
som er foreslått i pkt III og IV.

Denne begjæring er elektronisk signert og sendt til nemnden ved epost.

Oslo 09.06.2022

advokat
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PROTOKOLL

År 2022, den 19.-21. april ble det 
ført forhandlinger om revisjon av 
Renholdsoverenskomsten mellom 
NHO Service og Handel og Norsk 
Arbeidsmandsforbund

Til stede:

Fra Norsk Arbeidsmandsforbund: Brede Edvardsen, Trine Wiig, Solveig Samuelsen, 
Naemy Trandum Aasen, Maja Bogucka, Irene Skuggen Olsen, Said Hassen Hamed, Sylwia 
Karpinska, Ann Jeanette Westrum og Ann-Mari Silden

Fra NHO Service og Handel: Sigbjørn Mygland, Hilde J. Mjønes Nielsen, Tonje Thue 
Width, Hanna Skjebstad Weigård, Ronny Pettersen, Patrick Malnes, Martin Opedal, Hallbjørg 
Lien, Christian Fredrik Moe, Ingeborg Malterud og Jorulf Brøvig Slide

Partene er enige om følgende endringer i overenskomsten: 

§ 1 - nr. 8

• Andre setning i Ijerde avsnitt ("Det er ønskelig at prøverenholdet utføres av den 
aktuelle renholder") slettes og erstattes med følgende setning: "Tillitsvalgte og 
bedriften avtaler hvem som skal utføre prøverenhold."

§ 2 Lønnsbestemmelser

• Nr. 1 andre avsnitt - Nye timesatser blir som følger: 

Fra 1.5 2022 gjelder følgende lønnsskala:

Under 18 år kr. 153,55
0-2 års ansiennitet kr. 204,54
2-4 års ansiennitet kr. 207,91
4-10 års ansiennitet kr. 214,64
over 10 års ansiennitet kr. 218,49

Fagarbeidertillegget heves til kr. 13,50. 

Lønnstabell for lærlinger:

1. læreår i bedrift kr. 110,70
2. læreår i bedrift kr. 110,70
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• Nr. 1 femte avsnitt første setning endres på følgende måte:

"På den enkelte bedrift kan det avtales skal det drøftes med organiserte tillitsvalgte: (...)"

• Nr. 1 femte avsnitt fjerde strekpunkt ("At sommervikarer ikke avlønnes etter 
overenskomstens lønnssatser.") slettes.

• Nr. 1 femte avsnitt sjette strekpunkt blir et eget avsnitt og skal lyde som følger:

"Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, sprøytespisser, ekskrementer og blod, og dette 
avviker fira det arbeidstaker med rimelighet kan forvente, skal partene på bedriften bli enige 
om et beløp for dette, minimum kr 200,00 150,00 pr. tilfelle."

• Nr. 1 får et nytt åttende avsnitt:

"Ved smitteutbrudd som nødvendiggjør utførelse av ekstraordinært smitterenhold for å 
forhindre/forebygge smittespredning, skal partene lokalt drøfte om det skal gis et tillegg."

• Nr. 6 endres på følgende måte:

"§ 3.5 praksiskandidater opprettholder sin lønn ved avleggelse av den praktiske og teoretiske 
fagprøven første gang når de formelle betingelsene for å ta fagbrev er til stede."

§ 5 - Lønn for arbeidslederfunksjoner

• Nr. 3 endres på følgende måte:

"Renholder som blir pålagt opplæring av nyt-ilsatt medarbeider i vanlig arbeidstid, skal lønnes 
med normallønn. Hvis det medfører arbeid utover normal arbeidstid, lønnes dette som 
ekstraarbeid merarbeid.

§6
• Nr. 4, 1. setning skal lyde som følger:

Arbeidsgiver plikter å gi grundig opplæring i bruk av metoder og arbeidsverktøy, herunder 
rengjøringsmidler, digitalisert og automatisert utstyr.

§ 7 - nr. 5

Matpengesatsen i d) endres til kr. 96,-.

§18 Varighet og reguleringsbestemmelser

• Første setning i første avsnitt endres på følgende måte:

"Denne overenskomst trer i kraft 1. mai 2020 1. mai 2022 og gjelder til 40-april 2022 30. 
april 2024 og videre 1 - ett - år om gangen dersom den ikke av en av partene skriftlig sies 
opp med 2 - to - måneders varsel."



• Siste setning i andre avsnitt endres på følgende måte:

"Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - ijorten _ 
dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - dagers 
varsel (dog ikke til utløp før 1. april 2021 1. april 2023)."

Andre bestemmelser til protokollen

• NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund vil i tariffperioden ha et 
utvalgsarbeid rundt problemstillinger knyttet til virksomhetsoverdragelser.

• Partene er enige om å fortsette det konstruktive samarbeidet med å styrke 
renholdsbransjen og er enige om i fellesskap å arbeide systematisk for å heve 
renholdsyrkets status, øke organisasjonsgraden, bidra til gode rammer for lokalt 
partssamarbeid, samt å øke andelen heltidsstillinger. Dette gir stabilitet for 
arbeidstaker, sikrer rammene for kompetanseheving og økt lojalitet til arbeidsgiver. 
Eksempler på tiltak i denne sammenheng kan være å utvikle initiativ for at kunder og 
offentlige innkjøpere skal se verdien av at renhold utføres på dagtid, og modeller til 
hjelp for lokalt partssamarbeid.

• Partene skal holde seg orientert / oppdatert på det utvalgsarbeidet som gjøres av 
Fellesforbundet og Norsk Industri på Likestilling.

• Partene skal holde seg orientert / oppdatert på det utvalgsarbeidet som gjøres av 
Fellesforbundet og Norsk Industri om korte velferdspermisjoner

• Ingen reguleringer skal iverksettes før oppgjøret er vedtatt
• Lønnsforhøyelser gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før 

vedtakelsen
• Det foretas ikke omregning eller etterbetaling av overtidstillegg, skift-, nattillegg, 

fagbrevtillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen
• Vedtakelsesfrist settes til 13. mai 2022.

Oslo 21. april 2022

Forhandlingsleder NAF Forhandlingsleder NHO SH



Håkon Angell
SlLflGi

Emne: VS: bestemmelser om reisetid- allmenngjøre

Viktighet: Høy

Fra: Hilde J. Mjønes Nielsen <hmn@nhosh.no>
Sendt: torsdag 28. april 2022 12:37 
Til: Trine Wiig <trine.wiig@arbmand.no>
Kopi: Tonje Thue Width <ttw@nhosh.no>
Emne: SV: bestemmelser om reisetid- allmenngjøre 
Viktighet: Høy

Hei Trine,

Beklager at jeg ikke har besvart dette tidligere.

Vi er enige med forslag fra LO juridisk (din epost av 09.03.22) og foreslår følgende formulering:

«3. Reisetid mellom ulike oppdrag som følger rett etter hverandre i tid skal enten regnes inn i 
arbeidstiden eller lønnes særskilt for den tiden som medgår til forflytning.

I den grad arbeidstaker påføres ekstra kostnader i forbindelse med reise mellom oppdrag, 
dekkes dette etter avtale.

Denne ordningen iverksettes senest fra 1. januar 2022».

Her er siste alternativ i første ledd, hvor reisetiden regnes inn i rammetimetallet, tatt ut. Hvorvidt dette er 
tilstrekkelig klart for Arbeidstilsynet, er jeg ikke sikker på. Vi kan godt ta en prat / et møte snart, hvis det er behov 
for det.

Med vennlig hilsen

Hilde J. Mjønes Nielsen
Direktør Arbeidsliv / Advokat 
+ 47 99 28 64 17 
hmn@nhosh.no

^ , WHO
Service og Handel

Middelthunsgt. 27, Postboks 5473 Majorstuen, 0305 Oslo 
+47 23 08 86 50 
Se medlemsbrosiyre her
nhosh.no | facebook.com/nhoserviceoqhandel | twitter.com/nho sh
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B»UKi3
Service og Handel
NHO

Norsk Arbeidsmandsforbund Vår dato:
Deres dato:
Vår referanse: 
Deres referanse:

09.06.2022 

[Deres dato]
Vår ref 

Deres ref

Fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten

NHO Service og Handel bekrefter at det fortsatt er et sterkt behov for allmenngjøring av 
lønnssatsene i Renholdsoverenskomsten 2022-2024.

Bransjen preges fortsatt av en del uryddige aktører. Erfaringen er at allmenngjøring har vært et 
nyttig og nødvendig verktøy for å sikre gode arbeidsvilkår og for å heve seriøsiteten i bransjen. D 
er viktig for de seriøse aktørene i renholdsbransjen at allmenngjøringen videreføres og at 
Arbeidstilsynet forsterker tilsynet med om allmenngjøringsforskriftene følges, herunder at 
allmenngjøringsordningen utvides til også å gjelde reisetid mellom oppdrag som følger rett etter 
hverandre i tid. For vår del er det også et ønske at Arbeidstilsynet skal prioritere tilsyn med 
bransjen også utover allmenngjøringsforskriften.

Vennlig hilsen 

NHO Service og Handel

Advokat / forhandler

rt hoser vrceog harvd el .rvo
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HåkonN^ngen

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Kategorier:

Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no> 
onsdag 20. april 2022 12:42 
Line Eldring
SV: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter 
Tilsyn med allmenngjøring bygg.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
elektrofag.docx; Tilsyn med allmenngjøring fiskeindustribedrifter.docx; 
Tilsyn med allmenngjøring godstransport på vei.docx; Tilsyn med 
allmenngjøring jordbruk og gartneri.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
overnatting servering catering.docx; Tilsyn med allmenngjøring 
renhold.docx; Tilsyn med allmenngjøring turbil.docx

Arkivert i Websak

Se vedlagte dokumenter. Korona-pandemien har hatt ulik påvirkning på kontrollen av etterlevelsen av allmenn- 
gjøringsregelverket i de ulike bransjene, og det er ikke gjennomført noen slike i skips- og verftsindustrien i perioden 
som etterspørres.
Mvh Morten Støver

Fra: Line Eldring <line.eldring@fellesforbundet.no>
Sendt: tirsdag 8. mars 2022 12:21
Til: Ekle, Robert <robert.ekle@arbeidstilsynet.no>; Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no>
Emne: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter

Hei,
Tariffoppgjøret er straks i gang, og det betyr også at vi begynner å forberede begjæringer om videreføring av 
allmenngjøringsforskriftene. I den forbindelse trenger vi mest mulig oppdatert tilsynsstatistikk for de aktuelle 
bransjene, for perioden 2020-2021 (og eventuelt fra 2022 om noe finnes). Også annet materiale som måtte 
foreligge; rapporter, uttalelser eller oppsummeringer, vil være til stor nytte.

Jeg henvender meg til dere på vegne av LO- forbundene som har allmenngjorte avtaler (NNN, NAF, EL og IT og 
Fellesforbundet). De aktuelle bransjene er altså bygg, verft, jordbruk/gartneri, hotell og restaurant og catering, 
turbil, godstransport på vei, renhold, fiskeindustri og elektro. I tillegg forbereder vi i Fellesforbundet en førstegangs 
begjæring av biloverenskomsten, som gjelder for ansatte som har sitt arbeid innenfor alle områder innen bilbransjen 
(som bilpleie og bilverksteder), så vi vil også være svært interessert i dokumentasjon og statistikk som berører dette 
området.

Begjæringene vil fortløpende bli sendt inn til Tariffnemnda etter hvert som bransjeoppgjørene er ferdig. Vi håper 
derfor at det vil være mulig å få dokumentasjon fra dere innen 20. april. Fint om dere kan bekrefte at henvendelsen 
er mottatt.

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Mvh

Line Eldring
Avdelingsleder

Samfunnspolitisk avdeling 
(+47) 976 07 512

Fellesforbundet
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Tilsyn med allmenngjøring - Renhold

Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjørings- 
regelverket i tilsynene innen renhold. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 30 tilsyn i perioden 
2020-dd 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 utgangs
punkt i disse kontrollpunktene:

1. «Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften innen renhold?»
2. «Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og 

arbeidet?»

Kontrollpunktene er hjemlet i Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for 
renholdsbedrifter av 21.06.2011, § 3 og 6.

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 2020- dd 
2022.

Kontrollpunkt Andel brudd Tilsyn Reaksjoner

1. Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften 48% 25 12
innen renhold?

2. Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset 13% 8 1
arbeidsplassen og arbeidet?

Totalsum 37% 30* * 13

* Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen.

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 37 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenn- 
gjøringsregelverket. 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.
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Sammendrag

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten 
2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjel
dende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på 
rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere. 
Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra beman- 
ningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid 
til.

Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med Jordfald m.fl. (2021), der 
tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til 
2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken 
for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av 
koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopp- 
lysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og 
særlig i overnatting, servering og catering.

Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minste
satsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbak
grunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige 
områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer 
i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har 
en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen 
lønnsforhold under satsen.

Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene 
innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte 
område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene 
svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den all
menngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.

Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn
gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen 
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats. 
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 pro
sent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på 
eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i Jordfald m.fl. (2021).

Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områ
dene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norsk- 
fødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av ar
beidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av 
ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er 
høyest i Jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent) 
og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent).

I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som land
bakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at
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man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjenneteg
nene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå un
der eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når 
det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opp
rettholdes fra situasjonen i 2018.
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1 Lønn i allmenngjorte bransjer

Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder 
i året 2020 og er finansiert av Fellesforbundet. I notatet undersøker vi hvor mange 
arbeidsforhold som har lønn under, og hvor mange det var som lå på eller rett over 
allmenngjort sats. Dette er gjort innenfor områdene: Overnatting, servering og cate- 
ringvirksomheter, Byggeplasser i Norge, Elektrofagene, Skips- og verftsindustrien, 
Persontransport med turbil, Gods på vei, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrif
ter og Renholdbransjen.

For å ligge på eller rett over allmenngjort sats, er det satt en felles grense på 15 
prosent. Dersom allmenngjort sats var på 160 kroner i timen, betyr det at de som 
tjente fra 160 kroner til 184 kroner i timen lå på eller rett over (minstesats + opptil 15 
prosent). Tjente man 159 kroner var man under allmenngjort sats, og tjente man 185 
kroner eller mer lå man betydelig over allmenngjort sats (minstesats+15 prosent eller 
mer). Denne tredelingen er gjennomført konsekvent i samtlige allmenngjorte bran
sjer, men ut fra de ulike satsene som Tariffnemda har fastsatt for hver bransje.

Notatet er en oppfølging av, og i stor grad basert på, analysene som ble gjort for 
året 2018 i Jordfald m.fl. (2021)1. Både beregningsmetode og avgrensning av allmenn
gjorte områder samsvarer med det som ligger til grunn i den rapporten. Til forskjell 
fra hva som var tilfellet i 2018, er tallgrunnlaget for 2020 preget avkoronapandemien. 
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av ko- 
ronarestriksjoner pålagt av myndighetene. Det gjenspeiles i antall lønnsforhold i 
flere av de allmenngjorte områdene. Spesielt gjelder dette for Overnatting, servering 
og cateringvirksomheter, men vi ser også utslag i andre områder.

I den grad det er endringer å bemerke i timelønnsfordelingen fra 2018 til 2020 vil 
vi kommentere dette i teksten underveis, og da alltid med referanse til anslagene i 
Jordfald m.fl. (2021).

Lønnsstatistikken
SSBs lønnstatstikk for september 2020 er grunnlagene for analysene i dette notatet. 
Videre er følgende forutsetninger og definisjoner lagt til grunn:

• Lønnsbegrepet som er benyttet er avtalt lønn. Avtalt månedslønn er utbetalt lønn 
ved tellingstidspunktet, det vil si. fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetan- 
setillegg og andre faste personlige tillegg er med. Uregelmessige tillegg, bonus el
ler overtid er ikke med i fastlønnsbegrepet.

• Noen arbeidstakere jobber på timelønnslønnsbasis, noen på ukelønn, mens andre 
får fast månedslønn. SSB opererer kun med månedslønn i sin lønnsstatistikk. 
Overenskomstene i LO opererer oftest med timelønnssatser, og det samme gjøres 
i allmenngjøringsvedtakene. For å komme fram til timelønn legges det i analysene 
til grunn en heltidsekvivalent på 162,5 timer per måned (37,5 timer * 4,33 uker).

1 Jordfald, B., Svarstad, E. & Nymoen, R. (2021). Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29. 
https://www.fafo.no/images/pub/2022/20804.pdf
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Dette tilsvarer 1950 timer for et fullt årsverk, og er det samme som SSB bruker i 
sine analyser på lønnsstatistikken.

• Arbeidstid som er lagt til grunn er avtalt arbeidstid per uke. Denne skal rapporteres 
inn månedlig av arbeidsgiver gjennom A-ordningen. I de første årgangene av A- 
ordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret 
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange time- 
lønte ikke ble rapportert stillingsprosent, i tillegg til at det for noen timelønte ble 
rapportert standardverdier på enten 0 eller 100. SSB forsøker å korrigere for dette 
i sin redigering av datamaterialet.2

• Det er kun arbeidstakere som i telleåret var i aldersintervallet 20-60 år som er tatt 
med. De yngste er utelatt, fordi innslaget av lærlinger kan påvirke analysene.

• Noen få arbeidstakere var registrert med mer enn 50 timer i avtalt arbeidstid i løpet 
av en uke. Disse er utelatt.

• For å få best mulig avgrensninger til tariffområdene og de yrkene allmenngjø- 
ringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næ- 
ringsmessige avgrensninger og Standard for yrkesklassifisering (STYRK98)4 for å 
identifisere og avgrense yrker.

• Lønnsstatistikken er samlet inn i september. Det er den allmenngjorte satsen som 
var gjeldene på dette tidspunktet som legges til grunn for sammenlikning.

• For de allmenngjorte områdene er lønnsfordelingene gjort etter lønnstakerens 
landbakgrunn, og bosetningsstatus. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har 
fått registrert landbakgrunn. Det betyr som oftest at de er nyankomne og har blitt 
utstyrt med et D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som 
kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge 
mindre enn seks måneder. Disse har betegnelsen D-nummer i figurene. Tilsva
rende er det på lønnsdataene koblet på om man er registrert som bosatt eller ikke. 
At man har D-nummer og at man ikke er registrert som bosatt, fungerer begge som 
«proxy» for at man nylig har kommet til landet og slik sett er en fersk arbeidstaker. 
Det å ha D-nummer og å være ikke-bosatt er ikke gjensidig utelukkende kjenne
tegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle - av de ikke-bosatte har også D-num
mer.

• I tillegg til D-nummer vises det tre kategorier av landbakgrunn: Norge, EU-Øst og 
Utenfor EØS. Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de 
opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det 
norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort in
nenfor de allmenngjorte bransjene. EU-Øst gjenspeiler EU-utvidelsen i 2004, og er 
i denne sammenheng som oftest arbeidstakere som er født i Polen eller i ett av de 
baltiske landene. Utenfor EØS gjelder alle som er født utenfor EUs grenser, uav
hengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flestepar
ten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia.

2 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon- 
om-arbeidstid
3 https://www.ssb.n0/klass/klassifikasjoner/6
4 https://www.ssb.noAlass/klassifikas joner/7
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Lønnsstatistikken omfatter ikke
Per 2020 dekker lønnstatstikken lønnstakere i virksomheter i Norge, som også betyr
at den ikke omfatter:

• Selvstendig næringsdrivende
• Utsendte arbeidstakere fra virksomheter i andre land som jobber på oppdrag i 

Norge. For eksempel fanger ikke statistikkgrunnlaget opp turbuss- eller godssjåfø- 
rer som er ansatt i et utenlandsk transportfirma som utfører transportoppdrag i 
Norge.

Videre er det ett annet forhold som også må nevnes:

• Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer som jobber i en virksomhet som er 
omfattet av allmenngjøringsvedtaket, er ikke med i analysene. Vi har ikke data som 
viser hvor ansatte i bemanningsforetak er leid ut. Det vil si at for eksempel innleide 
til byggenæringen ikke er med i tallmaterialet for byggebransjen.

Avgrensninger og satser
Tabell 1 oppsummerer hvordan vi har avgrenset de allmenngjorte områdene i hen
hold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønns
statistikken for 2020 ble samlet inn.

Tabell 1 Oversikt over allmenngjorte områder, avgrensning i henhold til næringskoder (SN2007) og yrkesgrupper 
(STYRK 98), samt gjeldende minstesatser per. september 2020.

Avgrensning

Område
Nærineskode

(SN20Q7)
Yrkeskode
(STYRK98)

Gjeldende timesats 
per 09/2020

Overnatting, servering og cateringsvirksomhet 55,56 4,5,9 167,90

Byggeplasser i Norge 41,43
(unntatt 43.21)

6, 7,8,9 188,40

Elektrofagene 43.21 6, 7, 8, 9 189,52

Skips- og verftsindustriene 30.11,33.15 6, 7,8,9 162,60

Persontransport med turbil 49.392 8 158,37

Godstransport på vei 49.41 8 175,95

Jordbruk og gartnerier*'* 1.1,1.2,1.3,1.6 6,9 123,15n 
128,65*”'* 
143,05*''''*

Fiskeindustribedrifter 10.2,10.411 8 183,70

Renholdsbransjen 81.210 9 187,66

(<l Lønnstakere over 18 år. <"> Ansatt inntil 12 uker. <*”) Ansatt mellom 12-24 uker. Ansatt mer enn 6 måneder.
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2 Overnatting, servering og 
cateringvirksomheter

Fra 01.01 2018 ble de laveste lønnssatsene i Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og 
LO/Fellesforbundet, allmenngjort for første gang. I henhold til vedtak fra 01.06.2019 
var det ikke lov å lønne arbeidstakere over 20 år med en lavere timelønnssats enn 
167,9 per time. I figur 2.1 er lønnsstatistikken for 2020 sortert etter de allmenngjorte 
lønnssatsene.

• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde en timelønn la
vere enn 168 kroner.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 168 til 193 kroner i timen er kategorisert 
innenfor Minstesats+15 prosent.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 194 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.

Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) eryrkesfelt 1-3 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker) samt yrkesfelt 6-8 (yrker i primærnæringene, hånd- 
verksyrker og operatør/sjåføryrker) utelatt i figur 2.1. Antall lønnsforhold er kraftig 
redusert fra 81 200 i 2018 til 63 549 i 2020. Nedgangen i antall lønnsforhold skjer for 
alle lønnstakergruppene i figuren, og er størst for ikke-bosatte lønnstakere, hvor an
tallet er mer enn halvert. Dette henger i stor grad sammen med koronapandemien og 
nedstengningen høsten 2020.

Figur 2.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold innenfor yrkesfeltene: kundeservice, service og ufaglærte 
yrker (STYRK98 = 4,5 og 9). Nace 55 og Nace 56. 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB 
lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet (n= 63549) 13%

Bosetningsstatus

Ikke-bosatte (n= 2865) 15%

Bosatte (n= 60684) 13%

Fødeland

Norge (n= 28947) 13%

EU-Øst (n= 7179) 10% |

Utenfor EØS (n= 21210) 14%

D-nummer (n= 2393) 15%

59%

65%

59%

54%

63%

64%

66%

20%

28%

32%

27%

21%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ Minstesats+mer enn 15 prosent

• 13 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt
i figuren), 59 prosent lå på eller rett over denne (gult i figuren), mens 28 pro
sent hadde en timelønn på 194 kroner eller mer (grønt i figuren.
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Høyest andel under allmenngjort sats var blant ikke-bosatte og arbeidstakere 
med D-nummer (15 prosent på begge gruppene).
Høyest andel som lå på allmenngjort sats eller rett over (timelønn 168-193 
kroner) var også blant de ikke-bosatte og de med D-nummer (65-66 prosent).
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10 Renholdsbransjen

Renholdere skulle ifølge Tariffnemdas vedtak av 1. juni 2019, ikke ha en timelønn 
under kr 187,66 kroner. Det er denne satsen som er brukt i figur 10.1.

• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde en timelønn la
vere enn 188 kroner.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 188 til 217 kroner i timen er kategorisert 
innenfor Minstesats+15 prosent.

• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 218 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.

Renholdsbransjen er definert som Nace 81.210: Rengjøring avbygninger. I yrkesfelt 
9- Ufaglærte yrker (renholdere m.m) var det i 2020 21 684 lønnsforhold, omtrent 
samme antall som i 2018.

Figur 10.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold for yrker uten krav til utdanning (STYRK98=9). Nace 
81.210. 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet (n- 21684) 

Bosetningsstatus 

Ikke-bosatte (n= 1381) 

Bosatte (n= 20303) 

Fødeland 

Norge (n= 2568) 

EU-Øst (n= 6877) 

Utenfor EØS (n= 10587) 

D-nummer (n= 1228)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Andel under minstesats □ Minstesats+15 prosent □ Minstesats+mer enn 15 prosent

• 9 prosent lå under minstesats (rødt i figuren) og 86 prosent lå på eller rett over 
minstesatsen (gult i figuren) mens 5 prosent hadde en timelønn på 218 kroner eller 
mer (grønt i figuren). Sammenlignet med 2018, har det vært en forflytning av 
lønnsforhold fra under til rett over minstesatsen. I 2018 lå 14 prosent av lønnsfor
holdene under satsen, 79 prosent rett over.

• Blant de ikke-bosatte og blant de på D-nummer lå 12 prosent under minstesats.
• Den store majoritet ligger på eller rett over minstesatsen.
• Norskfødte hadde høyest andel med timelønn på over 218 kroner.
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