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HØRINGER, FORSLAG OM VIDEREFØRING AV ALLMENNGJØRINGSFORSKRIFTER 

 

HSH har mottatt på høring forslag om videreføring av allmenngjøringsforskrifter for 

henholdsvis jordbruks – og gartnerinæringen, byggeplasser, verft – og skipsindustrien, 

elektrofagene og enkelte petroleumsanlegg på land. 

 

HSH representerer over 14. 000 medlemmer i et bredt spekter av bransjer innen privat 

tjenesteytende sektor. Idet HSHs kommentarer er av prinsipiell karakter og berører alle 

forskriftene, avgis det en felles høringsuttalelse til alle forslagene om videreføring av 

allmenngjøringsforskrifter.  

 

HSHs prinsipielle syn på allmenngjøring av tariffavtaler og begrepet sosial dumping 

 

HSH er prinsipielt imot allmenngjøring av tariffavtaler som et virkemiddel mot sosial 

dumping. Allmenngjøring strider etter HSHs syn mot sentrale og overordnede prinsipper 

som fri konkurranse og organisasjonsfrihet, i tillegg til at ordningen representerer en 

offentlig inngripen i den frie avtalerett og partenes ansvar for lønnsdannelsen. HSH har 

derfor gått mot begjæringer om allmenngjøring, og vi støtter heller ikke de foreliggende 

forslagene om videreføring av de ulike allmenngjøringsforskriftene. Våre synspunkter i 

tidligere høringsuttalelser opprettholdes i denne omgang. 

 

HSH har ved flere anledninger problematisert definisjonen av begrepet sosial dumping. 

Det vises blant annet til våre tidligere høringssvar i forbindelse med 

allmenngjøringsbegjæringer. Begrepet har etter vår mening i stor grad blitt anvendt for 

bredt, slik at brudd på lovgivning og mangel på tariffavtale i seg selv har blitt omtalt som 

sosial dumping. Dette har resultert i krav om allmenngjøring av arbeids- og 

overtidsbestemmelser i tariffavtaler, slik at enkelte arbeidstakergrupper får bedre 

rettigheter enn det store antall uorganiserte arbeidstakere som får sine rettigheter fra 

arbeidsmiljøloven. Allmenngjøringsinstituttet har derfor som konsekvens en større 
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utbredelse av tariffdekning i norske virksomheter samt utvidede rettigheter for norske 

arbeidstakere. At dette skjer uten at partene forhandler frem tariffavtalene, og at det 

også skjer på vegne av virksomheter og arbeidstakere som heller ikke er part i avtalene er 

etter HSHs syn svært betenkelig. 

 

For det tilfellet at forskriftene likevel videreføres, mener HSH subsidiært at forskriftenes 

innhold uansett ikke bør endres slik at de går lenger enn det som følger av de gjeldende 

forskrifter.  
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