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Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for
renholdsbedrifter

Det vises til Tariffnemndas høringsbrev av 11.10.d.å.

LO ønsker med dette å gi bemerkninger til spørsmålet om hvilken lønnssats som
skal benyttes ved en fortsatt allmenngjøring.

LO vil innledningsvis fremheve at det er partene i arbeidslivet som skal fastsette
minstelønnene i Norge. Tariffnemnda må vise tilbakeholdenhet med å endre på
det.

Utgangspunktet i Hovedavtalen og det norske overenskomstsystemet er at alle
som arbeider i samme bransje skal være omfattet av samme overenskomst med
samme lønnsbestemmelser. Innefor renholdsbransjen er LO/Norsk
Arbeidsmandsforbund, NHO og Virke enige om hvilken normallønnssats som
skal gjelde. Det innebærer at lønnssatsen i bransjen ligger fast og at de
tariffbundne bedriftene må konkurrere om å være rasjonelle på andre områder
enn lønn for å vinne oppdrag.

Dersom Tariffnemnda skulle velge å allmenngjøre en lavere sats enn tariffsatsen
vil renholdsbransjen bli den første bransjen som får to minstelønnssatser å
forholde seg til (normallønnssatsen er også en minstesats).

Et lavere legitimert lønnsgulv, som dermed etableres, vil ha særlig betydning
innen renholdsbransjen hvor opp mot 80 % av kostnadene er lønn til de ansatte.
De organiserte bedriftene vil i en slik situasjon tape i konkurransen, noe som
igjen vil bidra til å undergrave både organiserte forhold og tariffavtalen som

ILandsorganisasjonen i Norge

Youngs gate ii
N-o181 Oslo

iTelefon o 32 oo

Telefaks o 32 01
Bankgiro gool .07.001821 i lo@lo.no
Org.nr. 971 074 337 www.lo.no



"normdanner" i arbeidslivet. Etter LOs syn medfører det et uakseptabelt inngrep
i det norske forhandlingssystemet og den norske modellen.

LO kan heller ikke se at en allmenngjøring av normallønnssatsen innenfor
renholdsbransjen vil virke lønnsdrivende for andre bransjer. Renholdsarbeidere
vil her ikke være annerledes enn andre yrkesgrupper hvor det er bransjemessige
forskjeller.
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