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HØRINGER - FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV
TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER, INDUSTRIOVERENSKOMSTEN, OG
TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGENE

Vi viser til tre brev av 4. oktober 2012 med forslag om fortsatt allmenngjøring av henholdsvis
tariffavtale for byggeplasser, industrioverenskomsten og tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringene.

Arbeidstilsynet er ikke part i beslutningen om videreføring eller opphør av de tre
allmenngjøringsforskriftene. Våre merknader til tariffnemndas høringsbrev er basert på vår
rolle som tilsynsmyndighet for allmenngjøringsforskriftene og erfaringer fra dette tilsynet.

Arbeidstilsynet viser til utdragene fra våre årsrapporter i høringsbrevene. Vi erfarer at det
fortsatt er behov for verktøy for å sikre at arbeidstakere får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser.

Tilsynet mot sosial dumping er lettere å gjennomføre i bransjer som er omfattet av
allmenngjøringsforskrifter enn de som er uten. Blant annet er vår erfaring fra bygg og landbruk
at allmenngjøringsforskriften mobiliserte mange virksomheter til å rydde opp og stå fram som
del av den seriøse delen av bransjene. Vi har også erfart at allmenngjøringsforskriftene har
motivert flere arbeidstakere til å henvende seg til Arbeidstilsynet for å få bistand til å det
lønnsnivået som forskriftene fastsetter. I tillegg kommer at forskrift om påseplikt for
oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte, samt forskrift om solidaransvar, kun gjelder der
det er fastsatt allmenngjøringsforskrift. Utenlandske virksomheter som har med sine
arbeidstakere på oppdrag i Norge representerer som gruppe den største risikoen for sosial
dumping. Disse finnes i en rekke bransjer, men omfanget er størst i bygg- og anleggsbransjen
og i industrien, inkludert verft. Vår erfaring er at påseplikten for oppdragsgivere kan være et
særlig viktig virkemiddel i tilsynssaker som involverer utenlandske virksomheter.

Vi ber om at vårt referansenummer 2012/26094 oppgis ved svar.

Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet

Gry Singsaas
avdelingsdirektør, Lov og regelverk
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