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HØRING - FORSLAG OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV
TARIFFAVTALER

Det vises til høringsbrev av 19. juni 2008 vedrørende videreføring av følgende forskrifter:

• Forskrift 26. juni 2006 nr. 703 om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte
petroleumsanlegg på land

• Forskrift 26. juni 2006 nr. 704 om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser
i Osloregionen

Forskrift 21. november nr. 1291 2006 om allmenngjøring av tariffavtaler for
byggeplasser i Norge.

HSH har gitt høringssvar på alle de tre forskriftene i henholdsvis brev av 10. juni 2004, 17.
juni 2005 og 30. oktober 2006. I alle de tre høringssvarene går HSH i mot allmenngjøring.
HSH mener at argumentene i ovennevnte høringssvar fortsatt er like relevante.

HSH mener allmenngjøring ikke er et hensiktsmessig virkemiddel mot sosial dumping. Det
bør i stedet settes inn målrettede tiltak mot de virksomheter innenfor berørte bransjer
som faktisk gir utenlandske arbeidstakere uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.
Allmenngjøring rammer vidt og griper også inn i seriøse virksomheters avtalefrihet og
fleksibilitet.

Til tross for at HSH er av den prinsipielle oppfatning at allmenngjøring av tariffavtaler
ikke er det rette virkemiddel for å hindre sosial dumping, er HSH ikke kjent med at de 3
angjeldende forskriftene har skapt spesielle problemer. Særlig innenfor byggnæringen,
kan forskriftene ha vært med på å skape større ryddighet.

Forskriftenes innhold.

HSH er imidlertid av den oppfatning at to av forskriftene fremdeles inneholder altfor
detaljerte og komplekse bestemmelser. Det vil være tilstrekkelig for å opprettholde
ryddighet innenfor disse næringene med en allmenngjøring av tariffavtalens
minstelønnssatser, noe Forskriften vedr. allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i
Norge langt på vei har lagt til grunn.

HSH kan heller ikke se hvorfor det skal være behov for at utenlandske arbeidstakere sikres
tariffestende vilkår som går ut over arbeidsmiljølovens minstevilkår. Også dette er stort
sett tatt hensyn til i Forskrift nr. 1291. Det er svært urimelig at arbeidstakere innenfor
petroleumsanlegg på land og på byggeplasser i Osloregionen skal være sikret bedre
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rettigheter enn arbeidstakere på byggeplasser ellers i Norge og i arbeidslivet for øvrig.
Det foreslås derfor at bestemmelsene vedrørende arbeidstid, overtid og bevegelige
helligdager tas ut av alle tre forskriftene.

Slik Forskrift nr. 703 Og 704 fremdeles framstår,  er de dessuten svært vanskelig
tilgjengelig for aktører uten tariffrettslig ekspertise. Dette vil ofte være tilfelle i
virksomheter som i utgangspunktet ikke er bundet av tariffavtaler.  De detaljerte og
komplekse bestemmelsene har også vist seg vanskelig å kontrollere for
tilsynsmyndighetene.

Alle de tre forskriftene har bestemmelser vedrørende fravikelighet.  Etter disse
bestemmelsene kommer ikke forskriftene til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett
er omfattet av gunstigere lønns-  og arbeidsvilkår.  Etter HSHs syn er det tilstrekkelig at
lønns-  og arbeidsvilkårene er like gunstige.  Selv om dette tilsynelatende legges til grunn i
kommentarene til den enkelte bestemmelse, bør dette også reflekteres i ordlyden ved at
denne endres.

Ved en videreføring av forskriftene til 2010,  må en eventuell ytterligere videreføring
vurderes ut fra forholdene i 2010. 12010 vil partene dessuten ha ytterligere
erfaringsbakgrunn for å kunne gi en fyldig tilbakemelding.  Det forutsettes derfor at
partene i 2010 får komme med nye uttalelser før en ytterligere forlengelse iverksettes.
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