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Rapporten  
Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler  

 Først og fremst en analyse av enkelte virkninger av 
arbeidsinnvandring og allmenngjøring 

 Ingen bred evaluering av allmenngjøringsordningen som sådan  
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Konkret til analysen 
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Kilde: Allmenngjøring av tariffavtaler, Rapport 2-2015 

Timelønn for ansatte i manuelle yrker i 

verfts- og skipsindustrien 2000-2012   
Høyest lønte (P95), medianlønn og lavest lønte (P05) 

 Interessante koblinger av ulike 
dataregistre, får med utstasjonerte 
men ikke innleide    

 Lønnsbegrepet er grunnlønn eller 
avtalt lønn, noe forskjellig fra årslønn 
(med uregelmessige tillegg og bonus) 

 Data til og med 2012, også i den 
økonometriske analysen  

 Fanger P5 opp statistisk støy?  

 Renhold allmenngjort i 2012, en 
observasjon    



Årslønnsvekst, nominelt og reelt  
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Kilde: TBU, SSB nasjonalregnskapet, SSBs anslag for 2015 
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Industriarbeidere

Verksted- og metallindustri

Byggevirksomhet

 Geometrisk snitt, 4,1 %, 4,2 og 4,2  

 I årslønnsveksten inngår også 
struktureffekter, for eksempel:   

 TBU anslo at netto sysselsettingsøkning 
trekker lønnsveksten ned med vel 2 
prosentpoeng fra 1. oktober 2007 til 1. 
oktober 2008 i byggevirksomhet. Lavere 
gjennomsnittlige uregelmessige tillegg som 
skift etc. drar i tillegg lønnsveksten ned 
med 0,3 prosentpoeng.   

 I 2012 trakk struktureffekter lønnsveksten 
ned i størrelsesorden 1½ prosentpoeng fra 
okt. 2011 til okt. 2012 samlet for arbeidere 
innenfor byggevirksomhet. 

 Tilnærmet lik lønnsvekst for verksted 
og byggfag i LO/NHO-området 

Kilde: TBU, tabell 1.1   
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Koordineringen ser ikke ut til å være svekket i LO/NHO-
området, årslønnsvekst for industriarbeidere, verkstedarbeidere og 

byggevirksomhet   
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Lønnskostnader

Driftsresultat etter avskriving

NY Lønnskostnadsandel

NY Driftsresultatandel

 SSB har nylig revidert 2011-2013, 
2014 revideres nå  

 Lønnskostnadsandelen i industrien var 
81 prosent i 2014 – 2 prosentpoeng 
høyere enn 10 årssnitt med gamle 
data, 0,6 med nye data  

 De siste årene er beheftet med 
usikkerhet  

 2011 og 2012 inngår i rapporten  

 Er resultatene robuste for revideringer 
av nasjonalregnskapet samt når flere 
observasjoner kommer til?   

Kilde: SSB, TBU, andel av netto faktorinntekt 
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Frontfagsmodellen, stabilt mellom arbeid og kapital over tid  
Fordeling av lønnskostnader og driftsresultat i industrien  



Frontfaget og koordineringen er styrket etter  
Holden 3-utvalget   

7 

 Svært jevn lønnsvekst i de ulike 
hovedsektorene i 2014  

 Partene tok hensyn til behovet for 
omstilling i næringslivet i 2015-
oppgjøret, etterfølgende oppgjør har 
fulgt opp  

 

"Arbeidsinnvandring skaper nye utfordringer 
for lønnsdannelsen.  Arbeidsinnvandringen 
har avhjulpet flaskehalsproblemer i 
arbeidsmarkedet og dermed dempet 
lønnspresset i økonomien. Gevinsten ved 
arbeidsinnvandring, både for innvandrerne 
selv og det norske samfunnet, avhenger 
imidlertid av at de kommer og forblir i 
produktive jobber. Høy innvandring kan gjøre 
det mer krevende å opprettholde 
organisasjonsgraden og at vanlige 
standarder følges i arbeidsmarkedet." 

 



Hva nå?  

8 

 Holden 3-utvalget: "Det er nødvendig 
med ordninger for å motvirke sosial 
dumping og lavlønnskonkurranse i lang 
tid framover. Allmenngjøringsinstituttet 
spiller en viktig rolle ved å motvirke 
svært lave lønninger i en del bransjer, 
men kan også ha problematiske sider. 
Myndighetene og partene bør løpende 
vurdere om allmenngjøringsordningen 
fungerer tilfredsstillende."  

 

 NHO ønsker fortsatt et bredt 
partssammensatt arbeid for å  
drøfte erfaringer med 
allmenngjøringsordningen    


