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Høringsutta9e9se, fortsatt aVBmenngjorung av tariffavtaier innenfor 
skips- og verftsindustrien, jordbraakse og gartnernaeringen samt 
byggeplasser i Norge 

Det vises til høringsbrev fra Tariffnemnda datert 4. oktober 2012 vedrørende fortsatt 
allmenngjøring av Industrioverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag samt tariffavtale for 
jordbruks- og gartnernæringene. 

Ved dette avgis høringsuttalelse på vegne av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med 
tilsluttede landsforeninger. 

NHO vil innledningsvis påpeke at vi er opptatt av ordnede arbeidsforhold og at en alhnenngjøring 
innen rammene av alhmenngjøringsloven, herunder Norges EØS rettslige forpliktelser, kan were et 
hensiktsmessig virkemiddel. 

For øvrig vil NHO fremheve følgende: 

- Det er en forutsetning fra lovgivers side at allmenngjøring ikke skal bli en pennanent ordning. 
Tariffnemnda må foreta en vurdering av dette ved eventuelle forlengelser. 

- Fortsatt allmemlgjøring skal kun nyttes der det er behov. Det må påvises forhold som gjør det 
overveiende sannsynlig at uryddige forhold (igjen) vil oppstå. 

- Det vil være i strid med Norges EØS rettslige forpliktelser å allmenngjøre vilkår knyttet til 
reise, kost og losji, utenbystillegg samt arbeidstid. 

1. Industrioverenskomsten (Verkstedoverenskomsten innen skips- og verftsindustrien) 

Verkstedoverenskomsten (VO) ble første gang allmenngjort ved forskrift 6. oktober 2008, og 
forskritfen ble videreført ved forskritf av 20. desember 2010. NHO har ved begge anledninger 
påpekt at det ikke var faktisk grunnlag for allmenngjøring idet det ikke verken ved første gangs 
allmenngjøring eller senere har vært dokumentasjon for forhold i bransjen som tilsier 
allmenngjøring. 

NHO vil fremheve at det heller ikke pr. i dag er dokumentert et behov for allmenngjøring. Etter 
NHOs oppfatning er det enda mindre behov i dag ettersom bransjen er vel kjent med 
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allmenngjøring og har forholdt seg til dette i to perioder. Som gjengitt i høringsbrevet, har 
Arbeidstilsynet kun avdekket "enkelte brudd" på allmenngjøringsforskriften. 
NHO fremhever subsidiært at Tariffnemnda under enhver omstendighet ikke kan allmenngjøre 
vilkår knyttet til arbeidstid, reise, kost og losji, samt utenbystillegget. Det vises i denne 
sammenheng til EFTA domstolens rådgivende uttalelse 23. januar 2012 samt til ankende pa rt s 
anførsler i"Verftssaken" som nå står for Høyesterett. 

Videre vil NHO peke på at utkast til forskrift ikke er i overenstenunelse med gjeldende forskrift 
idet utkastet § 2 ikke har med de tre stillingskategoriene fagarbeider, spesialarbeider og 
hjelpearbeider, slik Industrioverenskomsten har. Ved forlengelsen i 2010 ble forskritfen endret på 
dette punktet. Det antas at utkastet beror på en feil idet Tariffilemnda i sitt høringsbrev opplyser å 
legge frem forslag til 'bidereføring" uten materielle endringer. Det legges fra NHOs side til grunn 
at en eventuell ny forskrift viderefører gjeldende forskrift på dette punktet. 

2. Byggeplasser i Norge 

NHO viser til at det også i denne forskriften er allmenngjort bestemmelser om reise, kost og losji. 
Vi viser i den forbindelse til EFTA domstolens uttalelse og NHOs anførsler i "Verftssaken". Det er 
etter vårt skjønn heller ikke innen byggfaget grunnlag for allmenngjøring av en slik bestemmelse. 
Det fremgår da heller ikke av tidligere vedtak at Tariffnemnda har foretatt de EØS rettslige 
vurderinger som er påkrevet. 

For øvrig konstaterer NHO at Arbeidstilsynet stadig avdekker brudd på forskriften. 

3. Jordbruks- og gar tnernæringen 

NHO har ingen særlige bemerkninger til forskritfsutkastet. 

Vennlig hilsen 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
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