
Høringsuttalelse fra Bama Gruppen AS til 

 

Tariffnemndas utkast til forskrift om allmenngjøring av Overenskomsten 

for jordbruks- og gartnerinæringene 2008 – 2010 

 
Bama Gruppen AS er Nordens største aktør innen frukt og grønnsaker, og forventer en 

konsernomsetning på 8,4 milliarder i 2009. I underkant av 40 % av produktene har norsk 

opprinnelse, og antall norske leverandører er ca. 1.300. 

 
Bama Gruppen AS er ikke direkte berørt av forskriften.  Men våre leverandører av 

norskproduserte grøntvarer er det.  

 

Bama er opptatt av at ikke ulik avlønning og lønnspraksis skal gi en uheldig 

konkurransevridning.  

 

Vi har erfart at leverandørene har mange spørsmål, at det til dels har vært ulik praksis, samt at 

det er knyttet uklarheter til regler om lønns- og arbeidsforhold.  

 

På bakgrunn av dette, og i forbindelse med at EU’s overgangsordning opphørte i mai 2009, 

ble Bama og Gartnerhallen enige om å stille krav til at minstelønnsordningene i h.h.t 

tariffavtale for Landbruket skulle gjelde for alle Gartnerhallens medlemmer/Bamas 

leverandører. I følge Arbeidstilsynets Håkon Willerud, har dette kravet vært et effektivt 

virkemiddel for å få ordnede lønnsforhold (Nationen 09.08.09). 

I overensstemmelse med våre retningslinjer om etikk og samfunnsansvar forutsetter vi at våre 

leverandører skal ha ryddige og ordnede forhold for sine ansatte, at arbeidsforhold er i tråd 

med lover og regelverk, og at lønningene skal være likeverdige med norske arbeidstakeres 

lønnsnivå i samme bransje. 

Vi mener at en delvis allmenngjøring kan støtte opp under dette målet, og vi er derfor 

positive til deler av forskriften. Vi mener imidlertid at f. eks reise, kost og losji ikke bør tas 

inn i forskriften. 

 

Landbrukets spesielle forhold, kan fordre bruk av tilpassede virkemidler. Vi mener at det må 

være rom for fleksibilitet mht arbeidsavtaler etter forutgående forhandlinger.   

 

Vi støtter derfor forslaget om allmenngjøring, men at det begrenser seg til lønn.   
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Bama Gruppen AS 

 

Magne Svartbekk 

CSR Direktør 

 


