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Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m v (1993)

• Departementet foreslo i et høringsnotat i 1992 at en uavhengig 
nemnd skulle fastsette minstelønn i bransjer som ble utsatt for 
konkurranse fra utenlandske arbeidstakere.

• Regjeringen foreslo og fikk vedtatt en ordning hvor ”… den 
aktuelle tariffavtalens viktigste bestemmelser om 
arbeidsforholdet skal kunne gjøres gjeldende…” (Ot prp nr 26, 
1992-93, s. 21).

• Tariffnemnda baserte seg på at ”… allmenngjøring ikke skal 
benyttes i større utstrekning enn det som er nødvendig for 
formålet med loven. Dette har vært bestemmende for nemndas 
valg med hensyn til hva som allmenngjøres, særlig når det 
gjelder lønnsbestemmelser” (Sak 1-2003).



§ 1-1 Tariffavtalens omfang
§ 2-2 Minstelønn for fagarbeidere
§ 2-3 Minstelønn for ufaglærte/hjelpearbeidere/spesialarbeidere
§ 2-9 Beregning av overtidsgodtgjørelse
§ 2-10 Smusstillegg
§ 2-12 Arbeidstøy
§ 2-13 Matpenger/kafépenger
§ 6-1 Ordinær arbeidstid
§ 6-2 Overtidsarbeid
§ 6-3 Forskjøvet arbeidstid
§ 6-4 Skiftarbeid
§ 7-1 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold er nødvendig
§ 7-2 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold ikke er nødvendig
§ 11-1 Spise-, hvilerom og innkvartering
Bilag 7 Ferie m.v.
Bilag 9 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai
Bilag 18 Husvær, brakker, innkvartering og personalrom
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§ 1-3. Omfang og lignende
§ 4. Lønnsbestemmelser
§ 5. Godtgjøring for overtid
§ 6. Utgifter til reise, kost og losji
§ 7. Krav til spise- og hvilerom og 

innkvartering
§ 8. Arbeidstøy



Allmenngjøring 
av tariffavtaler 

Allmenngjøring av 
tariffbestemmelser 

om minstelønn og noe 
reisebestemmelser



• Fra 1/12 2004: Verkstedsoverenskomsten 
(VO), Fellesoverenskomsten for byggfag 
(FOB), samt Landsoverenskomsten for 
elektrofagene (LOK) ved sju avgrensede 
utbyggingsområder langs kysten

• Fra 1/9 2005: FOB for Oslo/Akershus, 
Vestfold, Østfold og Buskerud. LOK for 
Oslo og Akershus

• Fra 1/1 2006: FOB i Hordaland

• Fra 1/1 2007: FOB for hele landet

• Krav VO i skips- og verftsindustrien

• Krav LOK for hele landet



• Fra 1/12 2004: Verkstedsoverenskomsten 
(VO), Fellesoverenskomsten for byggfag 
(FOB), samt Landsoverenskomsten for 
elektrofagene (LOK) ved sju avgrensede 
utbyggingsområder langs kysten.

• Fra 1/9 2005: FOB for Oslo/Akershus, 
Vestfold, Østfold og Buskerud. LOK for 
Oslo og Akershus.

• Fra 1/1 2006: FOB i Hordaland

• Fra 1/1 2007: FOB for hele landet

• Krav VO i skips- og verftsindustrien

• Krav LOK for hele landet

Fase II:

• jordbruk

• renhold

• samferdsel

• hotell og restaurant

• skogbruk

• varehandel

• nn-industri

• hushold

•

•



27.08.2007



Svekkes 
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Enklere å allmenngjøre
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Betydelig økt offentlig 
tilstedeværelse i 
lønnsdannelsen
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2004 2006
Frisøroverenskomsten 95,50 103,50
Baker- og konditorfagene 96,70 99,70
Butikkoverenskomsten 97,70 101,66
Jordbruks- og gartnerinæringene 100,15 104,65
Landsoverenskomsten HSH 101,50 108,00
TEKO 102,50 108,45
Standardoverenskomsten 103,80 111,54
Verkstedsoverenskomsten 105,44 106,17
Riksavtalen (hot. og rest.) 107,32 112,00
Vekteroverenskomsten 110,75 119,60
Renholdsbedrifter 111,56 121,60
Egg- og fjærfekjøttindustrien 112,00 118,00
Vaskeri og renseri 112,50 119,47
Elektrofag 114,87 120,51

Laveste lønnssats i timer for voksen arbeidstaker i ordinært arbeid



Foreløpige kjøringer på 
uferdig datamateriale

Ikke for gjenbruk



Avslutning:

• Allmenngjøring = allmenngjøring av minstelønnssatser.

• Allmenngjøring så langt er bare første fase. Neste fase vil 
omfatte lavlønnsbransjer – ofte kvinnedominerte – med til 
dels lav representativitet.

• Dokumentasjonskravet er avgjørende for hvordan allmenn-
gjøringsordningen utvikles. Kravet kan lett erstattes av 
betydelig sterkere offentlig tilstedeværelse.

• Omfattende allmenngjøring på rundt 2/3 av medianlønn betyr 
at også en god del ”norske” arbeidstakere vil påvirkes. Ny 
målrettet statlig lavlønnspolitikk som staten ikke betaler for.


