
 

 

 
Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor, med mer enn 140.000 medlemmer. Vi 
organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell og restaurant, og innen bilbransjen, i tillegg til 
flere andre i privat sektor. 
 

Besøk oss på fellesforbundet.no 

 

Allmenngjøring og dekning av reise, kost og losji: 
Verktøy i kampen mot sosial dumping 
I Fellesforbundet er vi tydelige på at norsk arbeidsliv ikke skal 
undergraves gjennom dumping av lønns- og arbeidsvilkår. Lov om 
allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig virkemiddel mot sosial 
dumping. Flere av våre tariffavtaler er allmenngjort.  

Allmenngjøringen har ikke fjernet all sosial dumping i Norge. Men 
den er det viktig hinder for å sikre at lønninger ikke dumpes under 
det som er minstenivået i våre tariffavtaler.  

 
➢ Fra 1. desember 2018 er allmenngjøringsforskriftene for 

skips- og verftsindustrien, byggeplasser, jordbruks- og 
gartnerinæringene, og hotell, restaurant og catering 
videreført. Dette betyr at det er forbudt å lønne noen under 
tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene. Satsene blir 
justert hvert år.  
 

➢ Reise, kost og losji: I to bransjer, verftsindustrien og byggebransjen, har vi i våre tariffavtaler 
bestemmelser om dekning av reise, kost og losji (RKL). De gir arbeidsgiver plikt til å dekke 
kostnadene når arbeidstaker blir sendt på oppdrag og må bo borte for å jobbe. Også disse 
bestemmelsene er allmenngjort, men ikke i sin helhet. Den nye forskriften gjelder kun for 
reiseutgifter i Norge.  Tariffnemnda vedtok også å fjerne bestemmelsen om at arbeidsgiver er 
pliktig til å betale for et rimelig antall hjemreiser under oppdraget.  
  

Fellesforbundet er glad for at dekning av reise, kost og losji innen disse to bransjene fortsatt er 
allmenngjort. Men vi beklager sterkt at allmenngjøringen ikke pålegger arbeidsgiver å dekke reiser 
for arbeidstakere for den delen av reisa som er utenfor Norges grenser.  

Fellesforbundet vil på ulike måter arbeide videre med å hindre at dette skal bli en konkurransefordel 
for utenlandske bedrifter og å sikre at utenlandske arbeidstakere få en eller annen måte får dekket 
utgiftene.  

 

 

       Hva er 
       allmenngjøring?  
Allmenngjøring betyr å gjøre 
enkelte lønns- og 
arbeidsvilkår gjeldende for 
alle i bransjen, og ikke bare 
for dem som er dekket av 
tariffavtale. Det er en 
offentlig nemnd, 
Tariffnemnda, som vedtar om 
tariffbestemmelser skal bli 
allmenngjort. Det skjer i form 
av en offentlig forskrift. 
 


