Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter
Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda …….. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) §
5.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring
Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2012–
2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service den ene side og
Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.
§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar
Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for
ansatte som utfører renhold.
Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale
inngått med fagforening med innstillingsrett.
Forskriften gjelder ikke for lærlinger under Reform 94 og personer på
arbeidsmarkedstiltak.
Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører
arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften
gjennomføres.
Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time
på kroner 156,86.
Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en
lønn per time på kroner 118,86.
For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt
tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 25 kroner per time.
For arbeid på lørdager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på
50 % etter klokken 1800.
For arbeid på søndager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på
75 %.
For arbeid påskeaften, julaften, nyttårsaften og pinseaften etter klokken 1300,
samt 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi
Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag, gis et tillegg på 100 %.
§ 4. Regulering av lønn i forskriftens virketid
Satsene i § 3 skal endres i samsvar med nye satser som måtte følge av
eventuelle tariffrevisjoner mv.
§ 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, og for et rimelig antall hjemreiser.
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 fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan avtales.
§ 6. Personlig utstyr (arbeidstøy)
Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy tilpasset arbeidsplassen.
Kap. III. Fravikelighet mm.

§ 7. 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.
§ 8. Lønns- og arbeidsvilkår i lov eller forskrift
Bestemmelser i lov eller andre forskrifter som vanligvis gjelder for arbeidsforhold,
kommer også til anvendelse for arbeidsforhold som omfattes av forskriften her,
herunder
- lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
- lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie og
- lov 26. april 1947 nr. 1 om 1. og 17. mai som høgtidsdager.
Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av lov 17. juni 2005 nr. 62
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-7.
Kap. IV. Ikrafttreden mm.

§ 9. Ikrafttreden og opphør
Forskriften trer i kraft 1. september 2011.
Forskriften opphører å gjelde 1 måned etter at Overenskomst for
Renholdsbedrifter 2012-2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO
Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk
Arbeidsmandsforbund på den annen side blir avløst av ny tariffavtale, eller hvis
Tariffnemnda treffer nytt vedtak om allmenngjøring av tariffavtalen.
Forskrift 21. juni 2011 nr. 673 om allmenngjøring av tariffavtale for
renholdsbedrifter oppheves straks.

