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Innspill til Tariffnemnda
Vi viser til brev av 10.12.2021

- allmenngjøringsforskriftene

hvor Tariffnemnda

ber om en skriftlig

anser som tolknings— og avgrensningsproblemer
Arbeidstilsynet

arbeidsvilkår.
omfattes

støtter

arbeidsvilkårene

1.

allmenngjøringsinstituttet

tariffavtalene.

avtalt

merknader

Arbeidstilsynet

opplever

Håndhevingen

av forskriftene

lønns-

og

og virksomheter

finner

En stor andel av tilsynene

som fiskeri og jordbruk

som virkemiddel
effekten

som utfordringer

1 inneholder

i større

tidspunkt

generelle

at anvendelsen
blir derfor

grad må kunne

se hen til de underliggende

bli fulgt

vil

opp når

av enkelte
mindre

ha den ønskede

og ikke har utilsiktede

ved anvendelsen
merknader.

virkninger.

av forskriftene

Avsnitt

som delvis

2 til 5 belyser

konkrete

om. Endelig tar vi opp i avsnitt 6

av lønn.

bestemmelser

effektivt

i forskriftene

enn hva den kunne

på et selvstendig

kan finne sin løsning

i forskriften.

grunnlag,

i større

betydning

er det etablert

får
praksis å

grad må kunne

vurdere om det er grunnlag for å endre etablert

i loven for å legge mindre

vekt

og større vekt på ordlyden. Når Vi også ber om at tolkningstvil
kan dette gjøres ved at kommentarer

tildels er utfordrende.
ha vært. Vi ber om at

at ordlydens

Ved tolkningstvil

Når vi ber om at forskriftene

anvendes på selvstendig grunnlag, må Tariffnemnda
praksis, og om det er grunnlag

lønns- og

og tolkningsutfordringer

anvendes

tariffavtalene.

for å bedre

gir bestemmelser

for utbetaling

- regelteknikk

større vekt, og at tolkninger

forskriften,

av lønnsmottakere

Skal allmenngjøringsordningen

får den tiltenkte

Avsnitt

som gjelder

Generelle

forskriftene

seriøse og anstendige

og servering.

næringer

eksempler innenfor de ulike temaene forskriftene
en utfordring

andelen

bygg og overnatting

til utenlandske arbeidstakere.

vil vi peke på det vi vurderer

allmenngjør

Største

Sesongbetonte

er det viktig at ordningen

videre

ivaretar

pågår.

Arbeidstilsynet

Idet

områdene

mot disse områdene.

hovedaktiviteten

effekten,

av allmenngjøringsforskriftene.

for at virksomhetene

tariffavtalene.

de allmenngjorte

rettes

for det Arbeidstilsynet

l2022 har vi som ambisjon å gjennomføre om lag 1600 tilsyn med virksomheter som

av de allmenngjorte

vi innenfor
derfor

skal i 2022 arbeide

redegjørelse

på partenes

oppfatning

av tariffavtalen

i større grad må finne sin løsning i

eller veiledning

til ordlyden

følger

forskriften,

momenter til bruk i tolkingen forskriftsfestes. Praksis og avgrensinger bør forskriftsfestes
Tariffnemnda som er den som har myndighet til å vedta forskriftene.

eller at

av

Etter den alminnelige juridiske metode skal ordlyden i forskriften tillegges stor vekt. Dette er også
praksis ved tilsyn med arbeidsmiljølovgivningens
forskrifter. Her tillegges ordlyden stor vekt og
forarbeidene får en noe mer underordnet betydning. Slik er det ikke for forskriftene på de
allmenngjorte områdene. Disse forskriftene skiller seg fra annet forskriftsverk ved at de bygger på
underliggende tariffavtaler. Tariffavtalene er blitt til i forhandlinger mellom partene og avtalene har
utviklet seg over tid. Dette fører til at partene i mange tilfeller har en felles forståelse av tariffavtalens
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Arbeidstilsynet
omfang

som ikke kommer

kunnskap

til uttrykk

som ellers er vanskelig

Der tolkingsutfordringer

oppstår,

av forskriften

eller hvilken

fragmentert

rettskildebilde

høringsinnspill

i tariffavtalene.

tilgjengelig

gjerne innenfor

lønnskategori

Dette er kunnskap

grunnleggende

som skal benyttes

bestående av tariffavtalen,

til og tolkningsuttalelser

Arbeidstilsynet

ikke har og

for Arbeidstilsynet.
problemstillinger

i det konkrete

som avgrensningen

tilfellet,

må vi søke svar i et

partenes forståelse, etablert praksis og

fra Tariffnemnda.

Dette

er tidkrevende

og utfordrende

i

praksis.

Tariffavtalen gir i mange tilfeller liten støtte i tolkingen ettersom forskriftens ordlyd ofte er tilsvarende
deler av ordlyden i tariffavtalen. Videre er det tidvis en begrenset verdi å se til høringsinnspillene til
Tariffnemnda. Høringsinnspillene til nemnda vil ofte være om det er grunnlag for fortsatt
allmenngjøring

og en oppdatering

av timelønnssatsene.

praksis å be om ny behandling av forskriften

Vi kjenner

ikke til at partene

har som utstrakt

for å klargjøre praksis eller for å presisere eventuelle

tolkningsutfordringer.
Dersom

svar ikke kan utledes

av nevnte

kilder,

står Arbeidstilsynet

tilbake

med alternativet

om å

kontakte partene for avklaring. Metoden skiller seg fra alminneligjuridisk
metode ved at etterfølgende
uttalelser ofte får en avgjørende vekt. Å henvende seg til partene fungerer i visse tilfeller. lnoen
tilfeller er partene enige i vår fortolkning og vi kan ta saken til behandling. Andre ganger er partene
uenig seg imellom. lslike tilfeller opplever Arbeidstilsynet det som utfordrende å konkludere da
rettskildebildet

er uklart og en avgjørelse

fra oss vil kunne gripe

inn i partenes

vil også trekke frem at vi noen ganger opplever at partene er tilbakeholdne
om tolkningen

Vi

med å besvare spørsmål

av tariffavtalene.

Felles for tilfellene

forskriftens

forhandlingsposisjon.

der vi kontakter

partene,

ordlyd skal harmonere

som noe uforutsigbar

ettersom

er at det skapes en forventning

partenes

tilbakemelding

alminnelig språklig forståelse. For Arbeidstilsynet
representanter

har i møter

om at vår praktisering

med partenes uttalelser. Bruken av forskriften

er klarert

vil kunne

av

kan slik sett fremstå

avvike fra den vedtatte

ordlydens

er det også uklart om de uttalelsene partenes

i egen organisasjon

eller om de er representantens

egne

vurderinger.

For å forenkle praktiseringen mener vi at Tariffnemnda må sørge for at forskriften i større grad står på
egne ben, og at ordlyden kan tillegges selvstendig vekt. Tariffnemnda må, i kraft av å være den som
vedtar forskriftene, ta stilling til hva forskriften skal regulere. Idag erfarer vi at dette blir gjort av
partenes

uttalelser

og eventuell

av vår praksis.

Det bør klart gå frem av forskriften hvem pliktene gjelder for, og hva plikten innebærer. Videre bør
Tariffnemnda tydeliggjøre forskriftens virkeområde, samt at det bør oppstille momenter/kriterier
som
det skal legge vekt på i vurderingen av om en virksomhet eller arbeidstaker omfattes. For anvendelsen
bør Tariffnemnda også ta inn hele tariffbestemmelsen.
I enkelte tilfeller er praksis en vesentlig del av
partenes felles forståelse, og ikke kun ordlyden i tariffbestemmelsene.
lslike tilfeller bør Tariffnemnda
oppfordre

partene

til å gi innspill

til ordlyd

arbeidet med å avklare omfanget
det er nødvendig,
Ettersom

eksempelvis

det er partene

og tolkningen

dersom

som utvikler

utforme og utvikle forskriftens

i alImenngjøringsforskriften.

av bestemmelsene.
det er behov
tariffavtalen,

Dette

vil kunne forenkle

Det bør også være mulig å endre forskriftene
for presiseringer

er det nødvendig

eller dersom
at de bidrar

praksis er endret.
inn i arbeidet

ordlyd. Dette kan gjøres ved å innhente opplysninger

av de bestemmelsene

når

med å

om praktiseringen

som skal allmenngjøres.

Når det gjelder regelverksteknikken, ser vi at forskriftene gjerne gis med varighet på to år. I praksis
fungerer forskriften lengere enn disse to årene ved at gjeldende forskrift oppheves og ny forskrift blir

€ ZSZ

25251547 6073o5b9-94bd-4d05-9c3d-b8334b1bd1f2:5

VÅR REFERANSE

3

78374/2022

Arbeidstilsynet
vedtatt. Av hensyn til en helhetlig oversikt, herunder få et innblikk i utviklingen av forskriften og
muligheten for å spore endringen fra historiske versjoner, mener vi forskriftene burde forlenges i slik
Justis- og beredskapsdepartementet
anbefaler i veileder til lov og forskriftsarbeid.
Avslutningsvis og før vi behandler de enkelte temaene i forskriftene, viser vi til at regjeringen, som en
oppfølging av Hurdalsplattformen,
arbeider med en handlingsplan mot sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet.
lHurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil styrke
allmenngjøringsordningen.

Et tiltak

denne tilbakemeldingen,
2.

%

Virkeområdet
a.

Forskrift

- eksempler

Overnatting

om allmenngjøring

det vi peker

på i

av tariffavtale

for overnattings-,

serverings-

gjelder for ansatte innenfor

cateringvirksomhet

og lignende

og cateringvirksomheter

§ 2

overnattingsvirksomhet,

(...)». Bestemmelsen

er likelydende

med § 1-1 i

2020—2022.

Arbeidstilsynet
lignende".
hevder

være nettopp

legger til rette for effektiv håndheving.

på tolkningsutfordringer

at «Forskriften

serveringsvirksomhet,

forutsatt.

vil kunne

i forskriftene

og servering

første ledd bestemmer
Riksavtalen

i denne sammenheng

at bestemmelsene

opplever

det som utfordrende

Formuleringen
Det skaper

åpner

utfordringer

at de ikke omfattes

å tolke

for en vid forståelse
fordi vi erfarer

av forskriften,

formuleringen

"serveringsvirksomhet

og kan tolkes

videre enn det partene

at en del virksomheter

selv om ordlyden

har innrettet

i forskriften

og
har

seg slik at de

ikke er uttømmende,

jf. "... og

lignende".
Andre virksomheter driver med ulike typer aktiviteter som er dekket av forskjellige tariffavtaler - såkalt
kombiner arbeid —eksempelvis kombinert bakeri- og serveringsvirksomhet. Spørsmålet i slike tilfeller
er hva som utgjør
hvilken

tariffavtale

virksomhetens
Arbeidstilsynet

allmenngjøringsforskriften

momentene

hovedaktivitet.
mener

kommer

som tariffpartene

Virksomhetens

kommer

til anvendelse.

og dermed

Verken

problemstillingen

denne

kjerneområdet

for ordlyden var kafeer og restauranter.

søke råd hos partene.

som vi kan legge vekt

Partene

ga innspill

på igrensedragningen.

omsetning

hovedsakelig

og det var enighet

Videre fikk Arbeidstilsynet
Momentene

'

hvilken

0

om det var fortæring

på stedet med bord/stoler,

'

om det var servering

ved bord,

'

om virksomheten

opplyst

eller de

stammet

fra Tariffnemnda

at

om at

presentert sentrale

var:

fra,

hadde skjenke- og eller serveringsbevilling.

dette etter vårt syn en innsnevring av forskriftens

at kiosk som serverer

også for om

dette, var tilbakemeldingen

måtte

Samlet sett innebærer

for

vurderer som relevante i denne sammenheng, fremgår av forskriften.

lvårt høringsinnspill av 2018, hvor vi problematiserte

aktivitet

blir avgjørende

til anvendelse,

Arbeidstilsynet
momenter

hovedaktivitet

pølse over disk er omfattet,

mens isbarer

ordlyd. Partene har også
ikke er omfattet.

Dette er

grensedragninger som ikke fremgår av forskriften og som det er vanskelig å forsvare når en ser hen til
ordlyden. Dersom partene er enige i en slik tolkning av tariffavtalen, og mener forskriften skal ha
samme virkeområde, må slike unntak etter vårt syn fra en vanlig forståelse av ordlyden, inni
forskriften. Fremgangsmåten avviker fra den alminnelige juridiske metode. Arbeidstilsynet mener at
Tariffnemnda,

momentene

i samråd

med partene,

partene er enige om.

bør søke presisere

bestemmelsen

eksempelvis

ved å ta inn
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Arbeidstilsynet
b.

Bygg

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 2 første ledd bestemmer at
«Forskriften gjelder for faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på
byggeplasser».

Spørsmålet

veiledning og forskriften
Underliggende

tariffavtale,

med bygningsarbeid
forskriften
er avtalt

er hva som regnes

som bygningsarbeid

på byggeplasser.

Ordlyden

gir ikke

oppstiller heller ikke momenter til hjelp i tolkingen.
Fellesoverenskomsten

og hvilke

skal ha tilsvarende

fag som omfattes
omfang

for byggfag § 1—1nr. 1, presiserer hva som menes
av overenskomsten.

som tariffavtalen,

bør nemnda

Dersom

partene

forskriftsfeste

er enig i at
presiseringene

som

i fellesoverenskomsten.

Vi vil også peke på at forskriften

§ 2 andre

ledd bestemmer

at «Med fagarbeider

menes arbeidstaker

med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles
med fag—eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.». Arbeidstilsynet ber
Tariffnemnda presisere hva som menes med tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med
fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid.
c.

Elektro

Arbeidstilsynet

forskriften.

har tidligere

forsøkt

å få fra partene

klarhet

i om vindkraftutbygging

Samme spørsmål kan tenkes å oppstå ved solkraftutbygging.

vindkraftutbygging

ble det ikke konkludert.

omfattes

av

For spørsmålet om

For tiden er det uklart om dette

faller inn under

forskriften

eller ikke.
Forskriften

§ 2 tredje

ledd bestemmer

godkjent fagbrev, DSB godkjenning
arbeid.».

Arbeidstilsynet

ber Tariffnemnda

innenfor det fagfelt arbeidstaker
d.

at «Med

faglært

arbeidstaker

eller tilsvarende utdanning
presisere

menes

arbeidstaker

med offentlig

innenfor det fagfelt arbeidstaker

hva som menes med tilsvarende

utfører

utdanning

utfører arbeid.

Renhold

Av merknadene til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter,
følger det at
forskriften omfatte alle renholdere som er ansatt i private bedrifter som driver salg av
renholdstjenester og hvor virksomheten ikke er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med
innstillingsrett. Renhold i egenregi omfattes ikke. Avgrensningen mot virksomheten bundet av
tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, følger av forskriften § 2 andre ledd.
Arbeidstilsynet

mener

utformingen

av unntaksbestemmelsen

i § 2 andre

ledd er særlig problematisk

og

gir en rekke uheldige utslag. Vi stiller spørsmål ved om ikke unntaksbestemmelsen kunne vært ulikt
utformet og om det er nødvendig at virksomheter som er bundet av renholdsoversenskomsten,
unntas. Vi peker på følgende konsekvenser av unntaksbestemmelsen

for virksomheter

som er bundet

av renholdsoversenskomsten:

'

Arbeidstilsynet
allmenngjort

'
°

kan ikke føre tilsyn med at lønn (fremtidsrettet)
forskrift, jf. allmenngjøringsloven

Arbeidstilsynet

kan ikke gi pålegg om at arbeidsgiver

(tilbakeskuende)

etter allmenngjøringsloven

§ 11 andre ledd, andre punktum.

Bestillere (oppdragsgivere)

har ikke informasjons-

§ 12 og forskrift
unntatt

etter

om informasjons-,

allmenngjøringsforskriften

utbetales i henhold til

§ 11.
yter manglende lønn

og påseplikt etter allmenngjøringsloven

påseplikt og innsynsrett ovenfor leverandører som er
for renhold

§ 2 andre

ledd.

V 893
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Arbeidstilsynet
Manglende forpliktelse

for oppdragsgivere

seg selv kunne gi et konkurransefortrinn

med allmenngjøringslovens
Arbeidstilsynet

oppfatter

til å utføre påseplikt etter allmenngløringsregelverket,

og virke konkurransevridende.

Vi mener

formål om å hindre konkurransevridning
høringssvarene fra NHO (herunder

dette

vil i

kan være i strid

i det norske arbeidsmarkedet.

NHO service og handel og NHO reiseliv),

som at den sentrale motforestillingen
mot Tariffnemndas forslag i høringsbrevet om å oppheve § 2
andre ledd, er avgrensning mot virksomheter som er omfattet av andre tariffavtaler inngått med
fagforening

med innstillingsrett.

Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved om partene ville hatt motforestillinger
tillegg til § 2 andre ledd i forskriften.
«Forskriften

fagforening
overenskomst

gjelder

ikke for ansatte

med innstillingsrett.

som er omfattet

av tariffavtale

inngått

med

Forskriften gjelder for ansatte i bedrifter som er omfattet

for renholdsbedrifter

Service og Handel

i bedrifter

mot eksempelvis følgende

2020—2022

mellom

Næringslivets

på den ene side og Landsorganisasjonen

av

Hovedorganisasjon

og NHO

i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

på den annen side.».
3.

Lønnsbestemmelser

a.

Lønn per time

Arbeidstilsynet

er kjent

(unntak er forskriften
ikke sammenfaller

med at lønnsbestemmelsene

for skips- og verftsindustrien

med arbeidstidsbegrepet

etter arbeidsmiljøloven.

arbeidstid definert som den tid arbeidstaker
10-1. I det videre følger to eksempler.
Allmenngjort

forskrift

renhold

§ 3 første

i de allmenngjorte

forskriftenes

hvor bestemmelsen

§ 3 første

ledd

er § 4) med «lønn per time»

Etter arbeidsmiljøloven

er

står til arbeidsgivers disposisjon, jf. arbeidsmiljøloven

ledd bestemmer

at «Arbeidstakere

som utfører

arbeid

§

i

henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.». En alminnelig språklig forståelse av
bestemmelsen, er at lønnen beregnes ut fra den tid arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon.
Dette er også det vanlige

Tariffavtalen

innenfor

norsk

arbeidsliv.

for renhold opererer med en lønns- og tidsberegning

ulik den som i alminnelighet

legges

til grunn, og som nevnt legger til grunn den tid arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon.
Arbeidstakernes lønn beregnes etter tariffpraksis og beregnes av 21 2/3 dager og et rammetimetall.
Rammetimetallet

fastsettes

av bedriftsledelsen

og avhenger

av det renholdsarbeidet

som skal utføres.

Transporttid mellom oppdragene er reisetid. For de fleste andre arbeidsforhold, eksempelvis for
elektrikere, legger Arbeidstilsynet til grunn at transporttiden
mellom oppdrag som gjennomføres
innenfor samme arbeidsdag er arbeidstid. Dette da arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon, og
ettersom transporttiden er nødvendig for at arbeidsgiver skal kunne levere den forpliktelse som er
avtalt

med oppdragsgiver.

l normaltilfeller

kan en som utgangspunkt

se på når arbeidstaker

har startet

arbeidsdagen

og når

arbeidsdagen er avsluttet, eventuelt fratrukket pause. Videre vil lønnen kunne beregnes ut fra denne
tidsperioden. Selv om dette ikke fremgår av allmenngjort forskrift for renhold, forstår vi av partenes
tilbakemelding at denne alminnelige fremgangsmåten ikke er egnet for å beregne lønn per time for
arbeidstakere omfattet av forskriften. Det er også uklart for Arbeidstilsynet om, og eventuelt hvordan,
reisetiden mellom oppdragene skal vurderes. Følgen er at tilsyn med området blir mindre effektivt.

252#1550'6073c5b9-94bd-4c-903d-b8334b1bd1f2

8

VÅR REFERANSE

6

78374/2022

Arbeidstilsynet
Når det gjelder

allmenngjort

lønnsbestemmelse
ikke samsvarer

forskrift

for godstransport

på vei § 3, har også denne en

som gjelder «per time». Det er ikke mulig å lese ut av ordlyden at lønnsbegrepet

med den tid arbeidstaker

står til arbeidsgivers

disposisjon,

jf. arbeidsmiljøloven

§ 10-1.

Kommentaren til § 3 presisert at arbeidstiden for transport defineres etter forskrift om arbeidstid for
sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS) § 5 (vedtak 4/2015). Sistnevnte forskrift § 5 bestemmer
at «Arbeidstid
tilgjengelig
annet

skal ikke omfatte

som nevnt

og snevrere

hvilepausene

i [é 5, vår merknad]

innhold

enn etter

Dette

burde

etter

ha kommet

viser til definisjon av arbeidstid i forskrift
forskriften,

og arbeidsmiljøloven

i § 15 og de periodene

2.». Presiseringen

arbeidsmiljøloven

Det som er å anse som tilgjengelighetstid
arbeidsmiljøloven.

som er nevnt

nummer

§ 10-1, særlig

innebærer

arbeidstakeren

når det gjelder

i forskriften,

for eksempel

får et

tilgjengelighetstid.

FATS, vil ofte være å anse som arbeidstid

klarer frem

er

at lønn per time
etter

ved at § 3 direkte

om arbeidstid for sjåfører § 5 for arbeid som omfattes av

§ 10—1 for arbeid

som faller utenfor.

Oppsummert mener vi at Tariffnemnda bør oppfordre partene til å være tydelige på definisjonen av
hva/hvilken tid som skal avlønnes i henhold til den underliggende tariffavtalen. Dette er særlig viktig på
områder

hvor Tariffnemnda

er kjent

med utfordringer

knyttet

til hvilken

tid som skal legges til grunn

for lønnsberegning, samt når det treffes allmenngjøringsvedtak
på nye områder. Dersom lønn per time
ikke samsvarer med arbeidsmiljølovens arbeidstidsdefinisjon,
bør dette komme klart til uttrykk i
forskriften. Det er svært viktig at den beregningsmåten
så tydelig som mulig.
b.

og gartnernæringene

ansiennitet

Nemnda

viste i vedtak

av 05.01.2017

om ansiennitet,

innhøstningshjelp

(deres

inntatt

til at partene

knyttet

men likevel

ble videreført.

innhøstingshjelp

tidligere

spilt inn utfordringen

ref. 16/1282).

med å

Samme problemstilling

spilte

med nemndas vedtak 12.10.2018.

med problemstillingene

av reglene

har Arbeidstilsynet

for ferie- og innhøstingshjelper

vi også inn i forbindelse

arbeide

stiller krav til, fremgår

Ansiennitet

lnnenforjordbruksberegne

for lønn som forskriften

Etter

i forskriften

hadde

nedsatt

et utvalg

til ansiennitet.

Ved tariffoppgjøret

slik at reglene

om lønnsansiennitet

det vi kan se, er ordlyden

som blant

annet skulle

i 2020 endret
for ferie-

om ansiennitet

partene

noen

og

for ferie-

og

likelydende ordlyden som var gjeldende i tariffen fra før 2017.

l2021 tok Tariffnemnda bestemmelsene om lønnsansiennitet inn i forskriften § 3 bokstav c nr. 1 og 2.
Vi er fortsatt usikre på om forskriftsfestingen svarer ut problemstillingen vi har reist, altså om ferie- og
innhøstingshjelper

beholder

ansienniteten

fra år til år, eller om arbeidstaker

starter

uten ansiennitet

hvert kalenderår.
Paragraf 3 bokstav c nr. 1 bestemmer at «Ferie- og innhøstingshjelp
lønnsansiennitet».

arbeidstaker
uklarhet

Ordlyden

forstås

som at ansienniteten

opparbeider

personlig

er noe som er varig opparbeidet

og som

tar med seg ettersom den er personlig og ikke bundet til arbeidsgiver. Det som skaper noe

er neste setning

i samme

bestemmelse

hvor det fremgår

at «Ansettelse

av ferie-

innhøstingshjelp på begynnersats begrenses til arbeid av inntil 12 ukers varighet pr. kalenderår.».
Setningen tolkes som at det er en rett for arbeidsgiver å benytte begynnersats i 12 uker pr. kalenderår.
Sammenholdt

med første

lønnsansienniteten

gjelder

setning

kan formuleringene

pr. kalenderår.

Nemndas

trekke

i retning

presisering

av at den personlige

i vedtak

05.01.2017

om at ferie— og

innhøstingshjelper etter 12 uker går over på høyere lønnssats dersom kontrakten hos samme
arbeidsgiver blir forlenget utover 12 uker, kan også forstås som at ansienniteten ikke følger ved skifte
av stilling eller til påfølgende år, men at ansienniteten

betinger en kontinuitet

i stillingen.

25231551'6073c5b9-94bd-4dc5-9c3d-b8334b1bd1l2
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Arbeidstilsynet
Videre fremstår

det som noe uoversiktlig for Arbeidstilsynet

arbeidsforhold»

(§ 3 bokstav

hvem «ansatte med tidsbegrenset

c nr. 2) er og om dette er andre

arbeidstakere

enn ferie- og

innhøstingshjelper.
Formuleringen ansatte med tidsbegrenset arbeidsforhold tolker vi å gjelde midlertidige tilsatte slik
arbeidsmiljøloven skiller mellom faste og midlertidig tilsatte. Lønnsbestemmelsene i § 3 a og b gjelder
for ferie—og innhøstningshjelp og for fast ansatte arbeidstakere. Av disse to kategoriene, er det ferieog innhøstingshjelper

som er nærmest

for ferie- og innhøstingshjelper

å forstå

som midlertidige

over 18 år, skiller

mellom

tilsatte.

24 uker og ansatt mer enn 6 md. Av nemndas vedtak 16.11.2009
lønnsbestemmelsen

at «Ferie-

og innhøstingshjelp

ukers varighet per kalenderår».
er de som er ansatt

E3};

utfører

Lønnsbestemmelsen

timelønnssatsene
arbeid

inntil

i§ 3 a

12 uker, mellom

12-

fremgår det av merknadene til
av midlertidig

karakter

med inntil

12

Uttalelsen kan tolkes som at ansatte med tidsbegrenset arbeidsforhold

mer enn 12 uker. I vedtak

05.01.2017

presiserer

nemnda

at «forskriften

§ 3 a må

være slik å forstå at arbeidstaker [ferie—og Innhøstingshjelp, vår anmerkning] som ansettes på kontrakt
med en varighet på 12 uker, skal gå over til høyere lønnssats dersom kontrakten hos samme
arbeidsgiver
vedtak

blir forlenget

av 16.11.2009

utover

de 12 ukene.».

slik at lønnssatsene

Uttalelsen

i § 3 a gjelder ferie-

presiserer

tidligere

uttalelse

og innhøstingshjelper

inntatt

i

også i de tilfellene

der varigheten på det midlertidige tilsettingsforholdet
er over 12 uker hos samme arbeidsgiver.
Forskriften står da tilbake med en kategori arbeidstakere -ansatte med tidsbegrenset arbeidsforhold
som det er vanskelig

å vurdere

hvilken

lønnssats

de skal ha ettersom

disse ikke kan tolkes

—

inn i § 3 a

eller b.
c.

Utenbysti/legg

Allmenngjort

forskrift

§ 3 andre ledd for skips—og verftsindustrien

bestemmer at

«arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på
arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor
overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på (...)»
Tillegget utgjør en betydelig del av arbeidstakers
verftsnæringen

baserer

seg på underleverandører

Arbeidstilsynet

kjenner

til at partene

for forståelsen av bedriftsbegrepet.
d.

lønn og er relevant i de fleste tilfeller der skips- og
som ikke er etablert

i bilag 4 til Industrioverenskomsten

nært verftet.
VO-delen

har avtalt

kriterier

Kriteriene bør forskriftsfestes.

Skifttillegg

De allmenngjorte avtalene for skips- og verftsindustrien og elektro opererer med skifttillegg.
Bestemmelsene er uklar. For elektro må søke i underliggende avtale for å få begrep om skifttilleggets
rekkevidde.
Bestemmelsen
«Ved omregning

inntatt

i allmengjort

fra ordinær

forskrift

arbeidstid,

37,5 timer

brukes følgende tabell:
fra 37,5 timer-36,5

timer:

2,74 %

fra 37,5 timer-35,5

timer:

5,63 %

fra 37,5 timer—33,6 timer:

for skips- og verftsindustrien

11,61%»

pr. uke, til avvikende

sier at;
arbeidstidsordninger,

252131552 607365b9-94bd-4dc5-903d-b8334b1bd1f2
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Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet

utleder

tre tolkingsalternativ

av bestemmelsen.

Første alternativ

er å legge

prosentsatsen til på de faktisk arbeidede arbeidstimer, altså prosenttillegg på både timelønn,
eventuelle utenbystillegg og skifttillegg. Andre alternativ er å legge prosentsatsen kun på timelønn.
Siste alternativ er å legge prosentsatsen på timelønn og utenbystillegg.
Underliggende

forskrift

skiftarbeidernes
påplusses

bestemmer

fortjeneste

kompensasjonen».

Tariffnemnda

eventuell overtid

Vi kan ikke se at tariffavtalen

i forskriften,

gir svar. Vi han heller

ikke se at

bør en vurdere å bringe klarhet i hva den faktisk innebærer og

For elektro fremgår det av den underliggende
arbeidsoppdrag

dagskiftet. Tariffavtalen
Når Tariffnemnda
kan ordlyden

forskriften

av minst

tariffavtalen

at regelmessig skiftarbeid

14 dagers varighet.

angir også innenfor hvilke tidspunkt

bare allmenngjør

en del av bestemmelsen,

tolkes slik at virkeområdet

er videre

og er enklere

Det gis heller

regnes som

ikke kompensasjon

gjennom uken skiftarbeidet
slik som skift-bestemmelsen

enn tilsvarende

bør alle relevante element fra underliggende

står mer selvstendig

Forskrift

ved at

den skal praktiseres.

sammenhengende

4.

for arbeidstidsnedsettelsen

på skift for hver lønningsperiode

har uttalt seg om dette.

Ettersom ordlyden ertatt
hvordan

at det skal «gis kompensasjon

på skift inkludert

bestemmelse

for

kan legges.
for elektro,

i tariffavtalen.

l

avtale tas med. Dette vil bidra til at forskriften

å anvende.

Innkvartering
om allmenngjøring

av tariffavtale

for overnattings-,

serverings-

og cateringvirksomheter

fastsetter satsene for fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften på henholdsvis enkelt- og
dobbeltrom. Tariffavtalen definerer nærmere hva som menes med ”innkvartert i bedriften" og gjør
samtidig unntak for ”mer selvstendige boformer” som defineres som "innkvartering med koke- og
dusj/bad/toalettbekvemmeligheter”.
Dette er også et eksempel på et område hvor det har vært kontakt mellom partene i tariffavtalen og
Arbeidstilsynet for å avklare hvordan underliggende tariffbestemmelsen
er å forstå, og hvor det viser
seg at representantene for partene ikke nødvendigvis har sammenfallende forståelse. lslike tilfeller må
Arbeidstilsynet

gjøre sin vurdering

som tariffavtalebestemmelsen

på bakgrunn

av ordlyden

i forskriften,

sett

hen til de definisjonene

gir.

Arbeidstilsynet mener Tariffnemnda i slike tilfeller bør vurdere å ta inn tilsvarende definisjoner
forskriften, for å skape tilstrekkelig forutsigbarhet både for Arbeidstilsynet, arbeidsgiver og
arbeidstaker for hvilke boenheter
5.

Utgifter

De fleste forskrifter

i

trekksatsen skal gjelde for.

til reise, kost og losji
har bestemmelser

om utgiftsdekning

til reise, kost og losji.

Bestemmelsene

er

utfordrende å håndheve. Tariffnemnda bør vurdere å synliggjøre momenter i bestemmelsen som
Arbeidstilsynet kan benytte i vurderingen om arbeidstaker har rett på utgiftsdekning til reise, kost og
losji. Nemnda bør også vurdere om bestemmelsen kan presiseres slik at den sikrer arbeidstaker et
minimum

av utgiftsdekning.

Språklig kan bestemmelsen

neppe tolkes

lengre

enn at den pålegger

partene

en plikt til å inngå

avtale

om utgiftsdekning for reise, kost og losji. Om arbeidstaker skal kompenseres for den ekstra utgift det er
å bli sendt på arbeid utenfor hjemmet/utenfor
sitt hjemsted, er mer uklart.

'IQZGZ
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Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

har avdekket

kompensasjon

tilfeller

der arbeidstaker

lslike tilfeller

for kost.

praktiserer

er tilgodesett

vi et krav om at avtalene

må tilsvare minstesatsen til Sifo for enslig person. Tariffnemnda
minstesats

som arbeidsgiver

må forholde

med 60 kroner

dagen som

om kost som utgangspunkt

bør vurdere å forskriftsfeste

en

seg til.

Dersom forskriften skal forstås slik at den utelukkende pålegger arbeidsgiver en plikt til å inngå avtale
om utgiftsdekning, og ikke en plikt til å betale utgiftene, stiller vi spørsmål om bestemmelsen er egnet
til å sikre utenlandske arbeidstakere lønns—og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske
arbeidstakere har. Itillegg stiller vi spørsmål om forskriften da hindre konkurransevridning til ulempe
for det norske arbeidsmarkedet.
Videre

er formuleringene

seg til. Særlig gjelder
arbeidsgiver

«utenfor

det der arbeidstaker

der virksomheten

lenkelte

slike tilfeller

tilpasset

stedet

har vi mistanke

og det er slik sett

hjemmet/utenfor

sitt hjemsted.

reel/e

eventuelt

må enige om hvilken
være

arbeidstakers
6.

sine prosjekt.

Tariffnemnda

adresse i Norge

Begge tilfellene

å vurdere

Innenfortransportbransjen

å forholde

og innlosjeres

endres

av

kan fremstå

og landbruk

av

utenfor

momenter

med utgangspunkt

lagt til grunn

som skal anses som arbeidstakers

arbeidssted

arbeid

til hjelp i

i virksomhetens

at arbeidsgiver
«hjemsted»,

og arbeidstaker
som normalt

høysesongen

av lønn

erfarer

vi at lønn under

minstelønn

sjeldnere enn månedlig.
utbetales

i lengre

perioder,

utenfor høysesongen. Begrunnelsen for å utbetale lønn under

i disse periodene,

eller

etter

og arbeidstakerne

utbetalingene

skjer

Arbeidstilsynet

sesongen

er at utbetalinger

over minstelønnssatsen

skjer i høysesongen

bestemmelser

for tidligere

utbetalt

lav lønn. Videre,

kan det være utfordrende

å kontrollere

eller

lslike

når sesongen

er

om rest-

til riktige personer/arbeidstakere.

har foreslått innstramming
dette

av arbeidsmiljøloven

Dette vil kunne

Arbeidstilsynet

vurder

om utbetalingstidspunkt.

§ 14-15 første ledd. Departementet

opp.

bør vurdere om det i det enkelte tilfellet

utbetalingstidspunkt.
håndheving.

kompenserer

reiser til sine hjemland,

har, etter det vi kan se, ikke fulgt

Tariffnemnda

vil

i Norge.

etter sesongens slutt. Slike ordninger vanskeliggjør håndhevingen av ailmenngjøringsinstituttet.
tilfeller må tilsynssaken pågå over et svært langt tidsrom for å fange opp om utbetalingen i
ferdig

vi

er der

som omgåelser

utfører

er

anliggende

angir at arbeidsstedet

om en kan oppstille

slik at den gjelder

har i disse tilfellene

slik at arbeidsstedet

er et privatrettslig

§ 14-15 første ledd gjør det mulig å avtale lønnsutbetaling

og da gjerne i periodene
minstelønnssats

i hjemlandet

om arbeidstaker

bør vurdere

Utbetalingstidspunkt/gjennomsnittsberegning

Arbeidsmiljøloven

noe utfordrende

arbeidsavtale

En slik endringsoppsigelse

utfordrende

i klagesaker

ordinære

med bosted

om at arbeidstakers

endre bestemmelsen

adresse. Avgjørelser

sitt hjemsted»

kan det fremgå at arbeidsavtalen

tid utfører

bestemmelsen,
vurderingen,

er utenlandsk

der vi møter arbeidstaker.
til enhver

og «utenfor

har oppdrag.

ikke kan følge opp. landre tilfeller
virksomheten

hjemmet»

forebygge

er mulig å etablere særregler når det gjelder

omgåelser

dette som en mulighet

av lønnsplikten
dersom

og legge til rette for effektiv

den underliggende

tariffavtalen

har
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Arbeidstilsynet

Bruk

hvis dere skal sende oss dokumentasjon

referansenummer

2021/66969.

eller

Les mer om eDialog på

svare på dette
<'

.: t— .

brevet.
'

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Rosmari Johnsen

seksjonsleder

Jim Robert Torbjørnsen
seniorrådgiver

Dette brevet

er elektronisk

signert.
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