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Deres ref:

Høring - utkast til forskrift om videreføring av forskriften om delvis
allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien

Det vises til Tariffnemndas brev av 2. juli 2010.

Norsk Industri viser til NHOs høringsvar.

Va'r ref: Dato: 3.9.2010

Dersom Tariffnemnda legger til grunn at det er grunnlag for videreføring av
forskriften om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og
verftsindustrien mener Norsk Industri at det må gjøres endringer i forslagets
§ 2 og § 3.

Forslaget avviker betydelig fra Verkstedsoverenskomsten på helt sentrale
områder.
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Verkstedsoverenskomsten har tre minstelønnssatser. En for fagarbeider, en for
spesialarbeider og en for hjelpearbeider. Vilkårene for å få lønn som fagarbeider
fremgår av Verkstedsoverenskomsten 2010-2012 § 2.3.1 "Med fagarbeider
menes arbeidstaker som har bestått fagprøve i samsvar med lov om
fagopplæring i arbeidslivet, enten etter utstått læretid på kontrakt eller praksis i
samsvar med opplæringsloven § 3-5". I tillegg fremgår det av § 7.2.2 at det er
fagarbeidere med fagbrev for arbeidet som har krav på lønn som fagarbeider.
Vilkår for å få lønn som spesialarbeider fremgår av overenskomsten § 2.3.2
"Med spesialarbeider menes arbeidstaker som er fylt 18 år og har fått slik
øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene utstyr og
maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i
produksjonen." Vilkårene for å få lønn som hjelpearbeider fremgår av § 2.3.3
"Hjelpearbeider som ikke fyller vilkårene for spesialarbeider, dvs. arbeidstaker
som utfører enklere arbeid i produksjonen er hjelpearbeider. En hjelpearbeider
må være fylt 18 år for å få hjelpearbeiders minstelønn,"

Verkstedsoverenskomsten bygger på denne tredeling. Det samme gjør
virksomhetenes lønnssystemer.

Tariffnemnda innfører en ny definisjon av satsen for spesialarbeider - "ufaglært
arbeidstaker". Dette strider mot Verkstedsoverenskomsten. Det er satsen som
hjelpearbeider som i tilfelle må karakteriseres som ufaglært.
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Norsk Industri gjør gjeldende at dersom Tariffnemnda finner at det er grunnlag
for fortsatt allmenngjøring, må Verkstedsoverenskomstens tre minstelønnssatser
allmenngjøres.

Med vennlig hilsen
Norsk Industri

Tore M. Sellæg
Direktør
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