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HØRING -  UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV
TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGENE.

NHO Mat og Bio viser til Tariffnenmdas høringsbrev av 29. juni 2009 med høringsfrist 1.
september 2009. Høringssvaret er avgitt på vegne av NHO Mat og Bio.

NHO Mat og Bio er en kombinert arbeidsgiver- og næringspolitisk forening, en
landsforening i NHO-familien, NHO Mat og Bio organiserer bedrifter som deltar i
produksjonen av mat og andre produkter med basis i råstoff fra landbruket og/eller arealbruk.
De tyngste medlemsgrupperingene utgjøres i dag av bedrifter i kjøtt- og fjørfebransjen, korn-
og kraftffirbransjen og skogbransjen, men også andre landbruksbaserte virksomheter er
tilknyttet foreningen.

NHO Mat og Bio er opptatt av å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Både norske og
utenlandske bedrifter skal opptre seriøst og følge de lover og regler som gjelder. Som
høringsinstans finner NHO Mat og Bio grunn til å gi følgende tilbakemelding på utkast til
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnernæringene:

Dokumentasjonskravet.
Tariffnemnda understreker i høringen at allmenngjøring ikke skal brukes i større utstrekning
enn nødvendig for å oppfylle formålet med allmenngjøringsloven. Dokumentasjonen som er
samlet inn og fremlagt med begjæringen oppgis bl.a. til å være presseoppslag og fremlagte
rapporter fra Arbeidstilsynet. Erfaringsvis er media ofte farget av en parts fremstilling av
saken. Artikler produseres for å øke salget og objektiviteten settes på prøve. NHO Mat og
Bio vil av den grunn understreke viktigheten av kontradiksjon. Bedrifter som omtales i LOs
dokumentasjon må gis mulighet til å uttale seg før Tariffnemnda fatter et vedtak.

Forskriftens virkeområde.
Det fremgår av høringsnotatet at bestemmelsen skal favne alle arbeidstakergrupper og alle
typer virksomheter som hører inn under tariffavtalens virkeområde. I Tariffnemndas
merknader til de enkelte bestemmelser er det klargjort at naturbruk ikke skal omfatte
skogsarbeid, og at begrepet planteskolearbeid ikke omfatter skogplanteskoler.
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NHO Mat og Bio mener at unntakene bør tas inn i forskriftens § 2.
Naturbruksoverenskomsten, inngått mellom NHO og NHO Mat og Bio på den ene siden og
LO og Fellesforbundet på den andre siden, har "overlappende" virkeområde. Det er av den
grunn viktig at unntaket  "naturbruk ikke skal omfatte skogsarbeid og begrepet
planteskolearbeid omfatter ikke skogplanteskoler"  synliggjøres ved at det tas inn i
forskriftsteksten.

Med vennlig hilsen

""'S  ' C
Camilla Schrader Roander
Juridisk rådgiver, NHO Mat og Bio
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