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Begjæring om allmenngjøring for renholdsbedrifter.

Det vises til Tariffnemndas høringsbrev av 15. april då, vedrørende begjæring fra LO 17. mars
om allmenngjøring av deler av overenskomsten for renholdsbedrifter.

I forbindelse med NHOs høringssvar av 6. juni då, ønsker NHO Reiseliv å gi noen supplerende
kommentarer:

Flere hotell har valgt å sette ut renholdsoppgaver til eksterne aktører. Dette har medført interne
diskusjoner innad i LO om hvilken overenskomst som i et slikt tilfelle skal benyttes av den
eksterne aktør.
Fellesforbundet har hevdet at det er Riksavtalen som skal gjelde, mens Norsk
Arbeidsrnandsforbund har hevdet at Renholdsoverenskomsten er korrekt overenskomst.
NHO Reiseliv er ikke kjent med om denne diskusjonen har fått sin endelige avklaring internt i
LO.

Det som imidlertid er klart, er at både Riksavtalen og Renholdsoverenskomsten er opprettet for
eksterne aktører for romrenhold på hoteller.
Både blant medlemsmassen til NHO Reiseliv og medlemsmassen til NHO Service er det således
eksempler på renholdsbedrifter hvor Riksavtalen er opprettet som overenskomst.

Ved en eventuell allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten blir tariffbudne aktører på
Riksavtalen tvunget over til Renholdsoverenskomsten.
Etter vår oppfatning er dette meget bekymringsfullt, både mht den lønnsdrivende effekt en slik
overgang utvilsomt vil ha, samt til det forhold at en tariffrettslig saklig opprettelse av
Riksavtalen vil bli underkjent.

Som det fremgår av NHOs høringsuttalelse er siktemålet med allmenngjøringsinstituttet å finne
frem til regler som gir et tilfredsstillende vern for utenlandske arbeidstakere uten at dette får
lønnsdrivende effekt.
NHO Reiseliv kan ikke se at en allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten er nødvendig for å
oppfylle formålet med allmenngjøringsloven.

Med ven lig hilsen
HO Re iv
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Jostein Hansen
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