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Høringssvar - fortsatt allmenngjøring godstransport
Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev fra Tariffnemnda av 11. oktober 2016 med
forslag til fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei
Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 20 000 virksomheter med 225 000
ansatte i bredden av næringslivet og frivillig sektor. Virke organiserer i liten grad rene
transportvirksomheter, men har flere store grossister blant våre medlemmer. Grossistene
fyller sine transportbehov med en kombinasjon av ansatte sjåfører og kjøp av
transporttjenester. Grossistene representerer en betydelig del av kjøperne av
transporttjenester, og mange andre av våre medlemmer er mottakere av varene som
leveres.
Vi viser til tidligere innsendt høringssvar og til brev av 09.10.2015 om ny vurdering av
virkeområdet for allmenngjøringen.
Virkes standpunkt er
 Virke mener at det ikke er dokumentert at vilkårene for allmenngjøring er oppfylt.
 Virke mener ikke at allmenngjøring av Godsbilavtalen er et egnet tiltak for å sikre
utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår
norske arbeidstakere har, eller å hindre konkurransevridning til ulempe for det
norske arbeidsmarkedet.
 Virke mener ikke kontrolltiltakene er tilstrekkelige
Om kontroll av allmenngjøringen
I tidligere innsendte høringssvar påpekte Virke at det vil være betydelige utfordringer for
Arbeidstilsynet å gjennomføre kontroller med transportnæringen: "Ved en utvidelse av
tilsynets rolle når det gjelder k ontroll av transportsektoren vil det k nyttes store utfordringer til
hvordan det sk al gjennomføres tilstrekkelig antall kontroller, hvor de sk al utføres og hvordan
de eventuelt sk al følges opp."
Tilstrekkelig kontroll av reglene er nødvendig for å sikre at det ikke kun er de lovlydige,
seriøse virksomhetene som gjennom allmenngjøringen pålegges ytterligere kostnader og
administrasjon. Det er ikke kun seriøse transportvirksomheter som pålegges ytterligere
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administrasjon, men også i høy grad bestillerne av transporttjenestene som gjennom
informasjons- og påseplikten påtvinges administrasjon.
Hver dag passerer ca. 3000 biler Norges grense. I følge begjæringen om fortsatt
allmenngjøring har Arbeidstilsynet til og med juni 2016 gjennomført 59 tilsyn.
Virke mener ikke at 59 tilsyn på seks måneder er tilstrekkelig og at det er betydelig risiko for
at de seriøse virksomhetene pålegges kostnader og administrasjon som de useriøse slipper
unna.

Vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Stian Sigurdsen
Leder Arbeidslivspolitikk

16-30985

Tore Berg
Seniorrådgiver

2

