
 

 

Forslag - Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, 

serverings-  og cateringvirksomheter 
Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler 

mv. (allmenngjøringsloven) § 5. 
 

 

Kapittel I Innledende bestemmelser 
 

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring 

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den 

ene siden og LO og Fellesforbundet på den annen side.  

 

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar 

Forskriften gjelder for ansatte innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, 

cateringvirksomhet og lignende på land, med unntak av ansatte som faller inn under 

Landforpleiningsavtalen og ansatte som organisasjonsmessig hører inn under avtaleområdet til 

FLT/LO. 

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som 

nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres. 

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. 

 

 

Kapittel II Lønns- og arbeidsvilkår 
 

§ 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, 38 t/uke: kr. 107,82  

          40 t/uke: kr. 102,18                                                     

b) 17 år, 38 t/uke: kr. 117,84 

          40 t/uke: kr. 111, 68 

c) 18 år, 38 t/uke: kr. 132,89 

          40 t/uke: kr. 125,94 

     

(2) For kokker med fagbrev 

a) Begynnerlønn, 38 t/uke: kr. 178,77 

                         40t/uke: kr. 169,42 

b) Etter 2 års erfaring som kokk, 38 t/uke: kr. 180, 48 

                                                                  40 t/uke: kr. 171, 04  

 

 

 

(3) Kokker uten fagbrev 

a) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 mnd. praksis over 18 år, 38 t/uke: kr. 171,05 

                                                                                                                       40 t/uke: kr. 162,10 

b) Etter 2 års praksis som kokk, 38 t/uke: kr. 171,70  

                                                40 t/uke: kr. 162,72 

 

(4) Øvrige arbeidstakere med fagbrev 

a) Begynnerlønn: 38 t/uke: kr. 174,63 
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                                           40t/uke: kr. 165,50 

b) Etter 2 års praksis i bransjen, 38 t/uke: kr. 177,39 

40 t/uke: kr. 168,11 

 

(5) Øvrige arbeidstakere uten fagbrev 

a) Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år /etter 4 mnd. praksis over 18 år, 38 t/uke: kr. 165,86 

                                                                                                                         40 t/uke: kr. 157,18 

b) Etter 2 års praksis i bransjen, 38 t/uke: kr. 168,61 

                                                40 t/uke: kr. 159,79 

 

 

§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften 

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

a) For enkeltrom kr. 531,55 pr. måned 

b) For dobbeltrom kr. 345,73 pr. måned 

 

 

§ 5. Regulering av lønn mv. i forskriftens virketid 

Tariffnemnda kan endre satsene i §§ 3 og 4 som følge av tariffrevisjoner. 

 

 

Kapittel III Fravikelighet m.m. 
 

§ 6. Fravikelighet 

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere 

lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for 

arbeidsforholdet. 

 

 

Kapittel IV Ikrafttreden m.m. 
 

§ 7. Ikrafttreden og opphør 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx. 

Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO 

Reiseliv på den ene side og LO og Fellesforbundet på den annen side, blir avløst av ny tariffavtale, 

eller hvis Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen, jf. 

allmenngjøringsloven § 7. 
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