
 

 

Protokoll 

År 2019 den 3. mai ble det avholdt møte mellom BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund 

vdr. innregning av tillegg i avtale nr. 4 Overenskomsten for private anlegg jfr. protokoll 

fra oppgjøret mellom LO og NHO 1. april 2019 punkt II og III. 

 

Til stede  

For Norsk Arbeidsmandsforbund:  Arne Presterud  

For Byggenæringens Landsforening:  Iselin Bauer Seeberg og Bjarne Brunæs 

  

Det sentrale tillegget på kr 2,50 pr. time blir å legge på tarifftillegget og på satsene for 

brakkebetjening.   

De nye satsene blir:  

§ 2 (1)  

Fra 1. april 2019 gjelder følgende garanterte minstelønnssatser for voksne arbeidstakere:   

37,5 timers uke kr. 210,50 pr. time   

36,5 timers uke kr. 216,26 pr. time (210,50 x 1,0274) 

35,5 timers uke kr. 222,35 pr. time (210,50 x 1,0563)  

33,6 timers uke kr. 234,92 pr. time (210,50 x 1,116)  

Den garanterte minstefortjenesten består av grunnlønn og tarifftillegg. Grunnlønnen er den 

garanterte minstefortjenesten minus tarifftillegget.  

 (5) Tarifftillegg  

Ny sats kr 27,30 

 

§ 17 Brakkebetjening  

Fra 1. april 2019 gjelder følgende garanterte minstelønnssatser for brakkebetjeningen:  

Førstekokk      kr. 28.544,75 pr måned  

Hjelpekokk/renholder  kr. 26.360,75 pr måned 



 

 

Bilag 20 Dykkere/kammerkjørere 

37,5 timers uke kr. 212,50 pr. time   

36,5 timers uke kr. 218,32 pr. time  (212,50 x 1,0274) 

35,5 timers uke kr. 224,46 pr. time  (212,50 x 1,0563) 

33,6 timers uke kr. 237,15 pr. time (212,50 x 1,116) 

 

------------------ 

§16-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig.  

Det vises til protokollen mellom Fellesforbundet og BNL av 30. april 2019 under punkt 

"Reise- og oppholdsbestemmelser". 

De nye satsene er: 

 (2) Når arbeidstakeren selv sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 101,40 

b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 168,00 

c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 197,30 

d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 225,80 

(4) Når arbeidsgiver sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 60,40 

b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 101,05 

c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 120,80 

d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 140,97 

 

 
 



 

 

 

 

Utregninger for 2019  
  

§ 9-1 (9) og (10) Overtidsarbeid 

Grunnlag   

37,5 timers uke kr 302,72  x 1.014 = 306,95808 =      kr. 306,96  

36,5 timers uke kr 310,99  x 1.014 = 315,34386 =      kr. 315,34  

35,5 timers uke kr 319,74  x 1,014 = 324,21636 =      kr. 324,22 

33,6 timers uke kr 356,45  x 1,014 = 361,4403   =      kr. 361,44 

  

  

  

Bilag 3 Avtale om korte velferdspermisjoner 

Godtgjørelse for velferdspermisjon  

37,5 timers uke kr 308,40 x 1,014 = kr. 312,7176  = kr 312,72 

36,5 timers uke kr 317,21 x 1,014 = kr. 321,65094 = kr 321,65 

35,5 timers uke kr 325,75 x 1,014 = kr  330,3105   = kr 330,31 

33,6 timers uke kr 344,17 x 1,014 = kr. 348,98838  = kr 348,99 

  

  

  

Årslønnsvekst (grunnlønn inkl. bonus og ureg. tillegg) for anleggsoverenskomsten for 2018 er 

oppgitt fra NHO til å være 1,4 %.  

  

 

 


