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HØRING -  UTKAST TIL  FORSKRIFT  OM ALLMENNGJØRING AV
TARIFFAVTALE PÅ BYGGEPLASSER -  SAK 4/2006

Det vises til Tariffnemndas høringsbrev av  25.09.  d.å. samt utfyllende
høringsnotat.

LO er tilfreds med at Tariffnemnda har funnet grunnlag for å ta LOs begjæring
til følge. LO er også tilfreds med den utforming utkastet til forskriften har fått,
med unntak av to forhold som gjelder arbeidstøy og innkvartering.

1. Arbeidst
I LOs begjæring datert 23.06. d.å. fremgår at det ønskes allmenngjøring av § 2-
13 i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) som gjelder arbeidstøy.
Bestemmelsen lyder:

"Arbeidstøy
Bedriften holder nødvendig, firmamerket arbeidstøy og vernefottøy
tilpasset årstiden og arbeidsplass. Med nødvendig arbeidstøy menes
vanlig arbeidstøy, varmetøy, regntøy og hansker.

Arbeidstøyet er bedriftens  eiendom. Utlevering  skjer ved  ansettelsen.
Nytt arbeidstøy  utleveres ved innbytte av utslitt."

Tariffnemnda omtaler ikke kravet. Det bes om at bestemmelsen inntas i den
endelige forskriften.
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2. Innkvarterin
LO fremsatte i brev av 09.08. d.å. til Tariffnemnda et tekstforslag til
bestemmelse om krav til spise-, hvilerom og innkvartering, som nå er regulert i
§ 8 i forskriftsutkastet. Følgende tillegg ble foreslått til bestemmelsens annet
ledd:

"Innkvartering i brakker skal være enkeltrom med dusj og toalett på
hvert rom. Annen innkvartering skal ha et soverom pr. person og
tilfredsstillende tilgang til dusj og wc. "

Ovennevnte gir uttrykk for FOB's standard for innkvartering, som er
enkeltrom. Overenskomsten åpner her ikke for unntak.

Tariffnemndas forslag gir en uklar regel som vil kunne medføre en utvikling
med to brakkestandarder i byggenæringen, en for norske organiserte
virksomheter og en annen for utsendte arbeidstakere - fortrinnsvis fra Polen og
Baltikum. Arbeidstilsynets retningslinjer gir i seg selv ikke hjemmelsgrunnlag
for noe annet. Norge kan ikke være bekjent av et slikt skille som blir meget
synlig. Kostnadene ved innkvartering er betydelig og det vil også være svært
uheldig dersom innkvartering av utsendte arbeidstakere skal få utvikle seg til å
bli en konkurransefaktor. Vi ber derfor om at LOs tekstforslag til
bestemmelsen, med tillegg som angitt ovenfor, blir medtatt i den endelige
utformingen av forskriften.
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