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Svar på høring - utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av
overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

Tariffnemda har lagt frem utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale.

På bakgrunn av forslaget har flere aktører innen bransjen gått sammen for en grundig
vurdering av forslaget. Vi ønsker med dette å fremme et felles svar på bakgrunn av de
konldusjoner som er fremarbeidet.

Innledningsvis er det viktig for oss å presisere at hele bransjen står bak ønske om at
næringen skal ha ryddige og ordnede forhold for sine ansatte og at lønningene skal ligge på
et anstendig nivå.
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Norges Bondelag

Var dato Vår referanse
2008/00906/007

Vi mener at en delvis allmenngjøring kan bidra til å støtte opp under dette målet, og at det
derfor er positivt å få på plass en forskrift. Det er imidlertid viktig at det ikke innføres
unødige krav som medfører mer administrasjon for arbeidsgivere. Det må være rom for
fleksibilitet mht arbeidsavtaler. Med det menes at det ved inngåelse av arbeidsforhold og
avtaler ligger muligheter til å. komme frem til egnede løsninger for den enkelte situasjon.
Vi er derfor av den oppfatning av at reise, kost og losji ikke skal forskriftsfestes.

det store har vi inntrykk av at det er ordnede forhold — også nå når overgangsordningen
har opphørt. Tarriffnemda etterspør om utgiftsdekning til reise, kost og losji er vanlig
forekommende i bransjen og som svar på spørsmålet vil det være riktig å si at dette ikke er
vanlig.

Når det gjelder lønn, mener vi at det er tilstrekkelig å ta inn satsene for minstelønn, dvs § 3
Lønnsbestemmelser bokstav a) fast ansatte arbeidstakere og ufaglærte uten bransjeerfaring.

Ansiennitetssatser mener vi er underordnet i denne sammenhengen. Bruk av ansiennitet er
i denne sammenhengen nytt, svært lite innarbeidet og reglene for hvordan ansiennitet
opparbeides oppleves som svært uklare. Vi er opptatt av at en evt. forskrift skal være enkel
å forstå, enkel å etterleve og enkel å kontrollere. Ansvaret for å følge opp på dette feltet må
således kunne legges på arbeidsgiver. Vi tør også påpeke at forskriftsforslaget på dette
området, slik vi forstår det, ei heller er i tråd med overenskomstens tekst.

Forskriftens §3 bokstav b) Tillegg for fagarbeidere mener vi er riktig å ha med, men det må
klargjøres hva som skal legges i definisjonen av fagarbeider.

Som sagt innledningsvis mener vi at §5 må gå ut. Likeledes mener vi at §§6 og 7 skal tas
ut. IIMS og krav til sikkerhetsutstyr reguleres av annet regelverk og er således ikke
nødvendig å ha med her.

Avslutningsvis vil vi si at vi står samlet om å følge opp på dette feltet. Næringen har tatt
tak og dette er viktig for oss. Vi ønsker å opptre ansvarlig og vi er avhengig av utenlandsk
arbeidskraft.

Tarifflønn er en god rettesnor for avlønning av arbeidskraft pr i dag og en forskriftsfesting
av minstelønn vil således være en formalisering av gjeldene praksis for mange.

Vi håper at våre synspunkter er til nytte for Tariffnemda i sitt videre arbeid.

Vedlegg: Utkast til forskrift med våre forslag til endringer
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Norges Bondelag

Med hilsen

Nils Bjør e
Norges Bondelag

Frode Alfarnes/s/
Norske Landbrukstenester

Vår dato

Ole Anton Teigen/s/
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

. A/Y-1-f1/2_ ?fied it%
Katrine Røed Meberg
Norsk Gartnerforbund

Vår referanse
20081009061007

Arnt Foss
Gartnerhallen

Per Otto Kaurstad/s/
Norsk Bærdyrkerlag
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