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Innspill til rapport

om høring av lov om allmenngjøring av tariffavtaler

§ 5 andre ledd bokstav a
- Evaluering

Det vises til departementets brev av 22.9.2005, der Petroleumstilsynet (Ptil) blir bedt om å gi
innspill til rapport om evaluering av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Videre vises
til vårt innspill til departementet av 4.4.2005 i denne saken.
Vi har særlig merket oss forslaget om å gi arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner som er
parter i den allmenngjorte tariffavtalen, rett til innsyn i opplysninger om lønns- og
arbeidsvilkår i virksomheter som er omfattet av lov om allmenngjøringsvedtak. Vi stiller oss
positive til en slik innsynsrett og ser det som nyttig også fra myndighetshold at partene gis en
slik adgang, da trepartssamarbeidets har stor betydning i oppfølgingen av
allmenngjøringsvedtaket. Slik innsynsrett til partene kan bidra til at myndighetene i større
grad blir kjent med mistanke om ulovlige forhold og dermed føre til en mer effektiv
oppfølging av allmenngjøringslovregimet fra myndighetenes side. Eksempelvis har vi nå
under behandling en sak knyttet til en arbeidskontrakt som vi har mottatt fra en
arbeidstakerorganisasjon, der vi har gått til politianmeldelse på grunn av mistanke om brudd
på blant annet forskrift om tariffavtaler, petroleumsanlegg.
Vi er også enige i at hjemmelen for innsynsretten tas inn i allmenngjøringsloven,
nærmere utdypende regler på forskriftsnivå.

med

Vi støtter forslaget om plikt for byggherre til å ta inn en klausul i kontrakter med sine
oppdragstakere om at oppdragstakers arbeidstakere skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som
følger av en allmenngjøringsforskrift. Formalisering av ansvaret for byggherren er i tråd med
vårt tidligere innspill til departementet, der vi pekte på at det er en fundamental forutsetning
for en effektiv gjennomføring av allmenngjøringsvedtaket at også byggherren har ansvar.
Videre støtter vi forslaget om å ta inn en hjemmel i allmenn gjøringsloven til å pålegge
byggherren ansvar. Vi vil imidlertid stille spørsmålstegn ved om det ikke er mer
hensiktsmessig å konkretisere arbeidsgivers og byggherres ansvar i forskrift om tariffavtaler,
petroleumsanlegg, i stedet for å konkretisere byggherres ansvar i byggherreforskriften, slik
som foreslått. En slik bestemmelse kan for eksempel tas inn i forskrift om tariffavtaler,
petroleumsanlegg

§ 4. Dersom ansvaret til byggherren

tas inn i byggherreforskriften,

bør dette

ansvaret også synliggjøres i allmenngjøringsforskriftene.

Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 60 50, telefaks: 51 87 60 80, E-post: postboks@ptil.no,

internett : www.ptil.no

Avslutningsvis vil vi gi uttrykk for vår støtte til forslaget om at fortsatt allmenngjøring kan
fastsettes av en enstemmig tariffnemnd.

Med hilsen

Olaf Thuestad e.f.
direktør rammesetting
Linda Halvorsen
juridisk rådgiver
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