
Tariff 2018 

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen.

NHOs medlemmer bundet av Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 
Oslo, 13. april 2018 

ANBEFALT FORHANDLINGSLØSNING I SAMORDNET LØNNSOPPGJØR 
MELLOM LO OG NHO SAMT RESULTAT FRA FORBUNDSVISE 
TILPASNINGSFORHANDLINGER FOR OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID 
OG VEIVEDLIKEHOLD 2018 - 2020  

Viser til tariffnytt med informasjon om avstemning sendt fra NHO den 08.04.2018. LO og NHO kom 
frem til en forhandlingsløsning under meklingen i tariffoppgjøret 2018. Meklingsprotokollen og 
protokollen fra tilpasningsforhandlinger ligger tilgjengelig på BNLs nettsider.  

Utbetaling av nye tillegg/lokale forhandlinger  
Endelig vedtakelsesfrist mellom NHO og LO og YS er 27. april 2018. Lokale forhandlinger må ikke 
gjennomføres før oppgjøret er vedtatt.  

De nye lønnssatsene skal ikke utbetales før vedtakelsen. NHO kommer med informasjon om resultatet 
av uravstemningen.  

Forslaget inneholder bl.a. følgende punkter: 
• AFP

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-
ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom
utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i lønnsoppgjøret 2019.

• Slitertillegg
Det er enighet om å gi et "slitertillegg" til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, og
som ikke har helse til å fortsette i arbeid.

Tillegget utbetales maksimalt frem til AFP-pensjonisten fyller 80 år.
Premieinnbetaling til Sluttvederlagsordningen/Slitertillegget vil opphøre 1. januar 2024.

• Reise, kost og losji
Norsk Industri og Fellesforbundet har klart å komme frem til en felles forståelse av hvordan RKL
skal håndteres.

• Lønnstillegg
Det gis et generelt lønnstillegg på kr 1,00 per time fra 1. april 2018. 2
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I forbundsvise tilleggsforhandlinger ble Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet og 
Norsk Arbeidsmandsforbund enige om følgende satshevninger i avtalen:  
 

Kapittel § 2 Lønnsbestemmelser 
§ 2-1 Lønnsbestemmelser:  
1. Øvede arbeidstakere     Satsen økes til kr. 195,52 - p/t  
2. Arbeidstakere med yrkeserfaring   Satsen økes til kr. 188,24 - p/t  
3. Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring  Satsen økes til kr. 182,00 p/t  
9. Smusstillegg      Satsen uendret på kr.18,80 p/t  
10. Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom  Satsen økes til kr.18,80 p/t  
13. Matpenger      Satsen økes til kr 86,50  
Utover 5 timer      Satsen økes til kr 86,50  
 
§ 6-7 Betalingsregler satsen økes til kr. 95,00.  
 
Bilag, 7, Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17.mai, B- ordningen for asfaltarbeid og 
veivedlikehold.  
 
Arbeidsgiver avsetter fra 1.mai 2018 til 30. april 2019 et beløp for hver arbeidet time på: kr. 10,44 pr. 
arbeidet time på voksne arbeidstakere. Som reguleringsgrunnlag for avsetningsbeløp benyttes 
gjennomsnittstimer teoretiske tall mulige arbeidstimer de siste 7 år.  
 
Trekkbeløp for voksne arbeidstakere kr 2062,77 pr. hellig- og /eller høytidsdag.  
 
Kontaktpersoner i BNL:  
Advokat Bjarne Brunæs : 90833783 E-post: bb@bnl.no  
Rådgiver Iwona Kilanowska : 98204751 E-post: ik@bnl.no  
 
 
 
Med hilsen  
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING  
Siri Bergh  




