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Høring - Fortsatt allmenngjøring av 5 tariffavtaler

Det vises til brev fra Tariffnemnda av 29.09.2016 og 11.10.2016 angående begjæring om
fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler og bransjeavtaler:
-

tariffavtalen for fiskeindustribedrifter
tariffavtalen for renholdsbedrifter
tariffavtale for godstransport på vei
tariffavtale for jordbruks- og gartnernæringene
bussbransjeavtalen

Allmenngjøring av tariffavtaler skal motvirke svært lave lønninger. Studier tyder på at
allmenngjorte avtaler har dempet den lønnsreduserende effekten av økt
arbeidsinnvandring i enkelte bransjer, og har løftet en del lavlønte over den lovfestete
minstesatsen i avtalene. Samtidig har allmenngjøringsordningen noen problematiske
sider, herunder at den kan øke kostnadsnivået i virksomhetene.
Særlig i bransjer med liten avtaledekning, kan allmenngjøring bidra til at lønnsnivået for
uorganiserte bedrifter øker, også for norske arbeidstakere. Høyere lønnsnivå betyr
isolert sett lavere lønnsomhet og redusert etterspørsel etter både norske og utenlandsk
arbeidstakere. Det kan særlig ramme arbeidstakere med lav produktivitet, og særlig i
økonomiske nedgangstider. Språkproblemer eller andre barrierer kan gjøre disse
arbeidstakerne mindre omstillingsdyktige enn den øvrig befolkningen. Ledigheten for
arbeidsinnvandrere er klart høyere enn for majoritetsbefolkningen.
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Tariffnemnda må legge vekt på en helhetsvurdering av de enkelte sakene, der ønsker
om videreføring veies opp mot evt. uheldige konsekvenser av allmenngjøring.
Allmenngjøring er ment som et midlertidig tiltak, og spørsmål om videreføring bør
være basert på tilstrekkelig faktagrunnlag. Behovet for allmenngjøring bør også ses i
lys av andre virkemidler. Bedrede kontrollordninger under Arbeidstilsynet, politiet og
skatteetaten, og godt samspill mellom instansene er også viktig for å unngå uverdige
lønns- og arbeidsvilkår.

Med hilsen

Sigrid Russwurm e.f.
avdelingsdirektør
Torgeir Johnsen
underdirektør
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