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Høring

- AllmennSiøring

TN r4t2542

av tariffavtaler

Vi viser til mottatte hgringsbrev datert}D. jluni2014.
Arbeidsgiverforeningen Spekter har fått på hgring forslag om fortsatt allmenngjøring av
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Tariffavtaleforrenholdsbedrifter
Overenskomst for fiskeindustribedrifter
Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene
Landsoverenskomst for elektrofagene
Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og verftsindustrien
Tariffavtale for byggeplasser i Norge

Spekter vil generelt uttale at allmenngjØring av tariffavtaler er et betydelig inngrep i den frie
konkurransen mellom bedrifter. Det er derfor viktig at allmenngjgring begrenses til de tilfeller der det
er strengt n@dvendig. Spesielt vil vi peke på det uheldige i at mer enn rene minstelønnssatser i
tariffavtalene allmenngj 6res.
Spekter kan ikke stØtte en fortsatt allmennglgring av renholdsoverenskomsten. Begrunnelsen for
allmenngjgring er i alt for liten grad knyttet til de formål som fglger av allmenngjpringsloven. Det er
riktig at dette er en bransje der det er innslag av bedrifter som dessverre ikke godt nok fplger de lover
og regler som gjelder i arbeidslivet. Dette er imidlertid ikke noe nytt og var også situasjonen fgrEUutvidelsen i2004. Å bøte på dette må derfor giøres på andre måter enn gjennom allmenngjøring, da
det faller utenfor lovens formål:
$ I Lovensformål
Lovensformål er å sikre utenlandske arbeidstakere lgnns- og arbeidsvilkår som er likeverdige
med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det
norske arbeidsmarkedet.
Dersom nemnda likevel finner å ville allmenngjøre en minstelønn for renholdere er det vår vurdering
at det ikke er riktig å allmenngjgre minstelpnnen i overenskomsten mellom NHO og NHO Service på
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den ene side og Norsk Arbeidsmandsforbund og LO på den annen side. Nemndabør da skjønnsmessig
fastsette en betydelig lavere sats, jf. bl.a. minstelønnsnivåene i offentlig sektor og i

Industrioverenskomsten.
Spekter ønsker ikke å avgi særskilt hgringsuttalelse

til

de @vrige allmenngjøringsforslagene.

Med vennlig hilsen

Arbeidsgiverforenin gen Spekter
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