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Høring - Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Det vises til Tariffhemndas brev av 15. april d.å. Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med(C

2? dette gi høringssvar i saken.

Vurderingen i henhold til allmenngjøringslovens § 5 om det er overveiende sannsynlig at det
innen renholdsbransjen er utenlandske arbeidstakere som har vilkår som ikke er likeverdige
med det norske arbeidstakere har, vil ikke bli kommentert fra Spekter. Som det framgår av
høringsbrevet vil denne vurderingen på vanlig måte bli gjort av Tariffriemnda.

Fra Spekters side er det imidlertid viktig å påpeke følgende forhold:

l. Allmenngjøring av en normallønnssats
Overenskomsten for Renholdsbedrifter mellom NHO/NHO Service og LO/Norsk
Arbeidsmannsforbund er en normallønnsavtale. Som det framgår av Tariffiiemndas
utkast til forskrift vil den aktuelle lønnssatsen bli omgjort til en minstelønnssats.
Spekter finner det prinsipielt betenkelig at Tariffriemnda gjennom et slikt vedtak

r? griper inn i avtaleforholdet mellom tariffpartene. Det kan stilles spørsmål om hvilke
2 mulige konsekvenser dette vil ha på sikt.
co

g 2. Lønnsnivåer innen bransjen
£ Det er i brev av 18. mai d.å. fra Tariffriemnda til blant annet Spekter bedt om
C informasjon om lønnsnivå i overenskomster for renholdere innen Spekters
| tariffområde. Spekter vil gi nærmere informasjon om dette i eget brev. Men det er
* nødvendig allerede nå å påpeke forskjellene i lønnsnivå i forhold til lønnssatsen som
£ er inntatt i utkastet til forskrift.
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Ifølge våre opplysninger har privat sektor ca 40 000 renholder, KS-området ca 12 000
renholdere og Spekter-området ca 2 000 renholdere. Innen Spekter-området har de
fleste sin tilknytning til helseforetakene. Begynnerlønn for ufaglært er kr 258 000,- pr
år (kr 132,30 pr time) og begynnerlønn for faglært er kr 293 000,- pr år (kr 150,25 pr
time). Ifølge våre opplysninger om lønnsrammene i henholdsvis KS og Staten ligger
begynnerlønn i de aktuelle lønnstrinnene i KS noe lavere og i Staten noe høyere enn
Spekters avtale for helseforetakene. Det vil si at for alle disse tariffområdene er de
aktuelle lønnssatsene på et helt annet nivå enn den foreslåtte allmenngjorte
minstelønnssatsen.

3. Forholdet til andre allmenngjorte lønnssatser
I de andre tariffavtalene som er allmenngjort er også lønnssatsene på et markert lavere
nivå enn den foreslåtte minstelønnssatsen for renhold:
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Tariffavtalen for byggeplasser:
Verkstedsoverenskomsten:
Jordbruks- og gartnerinæringen:

Ufaglært kr 143,00 pr time
Hjelpearbeider kr 127,56 pr time
Ufaglært kr 121,15 pr time

Spekter mener det er prinsipielt feil at en normallønnssats allmenngjøres som en
minstelønnssats med de mulige konsekvenser det kan fa i framtidige overenskomstrevisjoner.
Videre vil den foreslåtte allmenngjorte minstelønnssatsen ha et nivå som er uheldig i forhold
til andre tariffavtaler i renholdsbransjen med de konsekvenser dette vil medføre.

Hvis Tariffhemndas beslutning blir allmenngjøring for renholdsbedrifter, vil Spekter påpeke
at det i henhold til allmenngjøringslovens § 6 kan fastsettes andre lønns- og arbeidsvilkår enn
det som følger av tariffavtalen.
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Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bjørn
Direktør


