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Høring - Utkast til forskrift om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for
enkelte petroleumsanlegg på land

Vi viser til Tariffnemndas brev 2. juli 2010 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Det følger av allmenngjøringsloven § 6 annet ledd at dersom Tariffnemnda finner det
nødvendig å fastsette lønns- og arbeidsvilkår på områder som også er regulert i annen
lovgivning, skal dette begrunnes særskilt. Brevet fra Tariffnemnda inneholder i liten
grad slike begrunnelser, og gir dermed ikke godt grunnlag for å kommentere de
vurderingene som ligger til grunn for forslaget. Forskriftsutkastet §§ 9-11 inneholder en
regulering som avviker fra de generelle reglene i arbeidsmiljøloven og lov om 1. og 17.
mai som høgtidsdager, og hører således til det som krever en særskilt begrunnelse.
Ved avvik fra lovfestede minstekrav bør forøvrig forholdet til EØS-avtalen, og særlig til
utsendingsdirektivet (direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse
med tjenesteyting), kommenteres.

Tariffnenmdas myndighet må utøves innenfor rammen av blant annet
utsendingsdirektivet, som sier at det kun er regler som gir en minimumsbeskyttelse i
forhold til de angitte lønns- og arbeidsvilkår som kan anvendes overfor utsendte
arbeidstakere. Utkastet til §§ 11 og 13 må vurderes i lys av dette. Den vage utformingen
av utkastet til § 13 vil gi liten grad av forutberegnelighet.

Det må vurderes om det er rettslig grunnlag for å vedta allmenngjøring for syv utvalgte
petroleumsanlegg på land. Vurderingen må skje på grunnlag av både lovteksten
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(allmenngjøringsloven § 5 første ledd), utsendingsdirektivet artikkel 3 nr. 8 annet og
tredje ledd og EF-domstolens avgjørelse i sak C-346/06 Wert.
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