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Høringssvar – forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for
fiskeindustribedrifter
Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Tariffnemda datert 13. januar 2021, vedrørende videreføring av
forskrift om delvis allmengjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter, med oppjusterte lønnssatser.
Høringsfristen er 26. februar 2021.
Sjømat Norge er part i den aktuelle overenskomsten, og vi har så langt gjennomgående hatt positive
erfaringer med allmenngjøringen og oppfatter at denne har vært nyttig, ved at den har motvirket lav
avlønning og sørget for likere konkurransevilkår i bransjen.
Vi mener videre at det fortsatt er grunnlag for allmenngjøring, og at det er en klar fare for at vi vil kunne få
lavere lønnsnivå og større spillerom for useriøse aktører i deler av bransjen, dersom allmenngjøringen ikke
videreføres.
Sjømat Norge støtter mot denne bakgrunn en videreføring av forskrift om delvis allmenngjøring av
overenskomst for fiskeindustribedrifter, med oppjusterte minstelønnssatser i tråd med overenskomst for
2020- 2022.
Det ble enighet om en ny tariffavtale mellom NNN og Sjømat Norge i oktober, og nye minstelønnssatser ble
gjort gjeldende fra 1. mai 2020. Dette har gjort at det i en lang periode har vært en lavere sats i forskriften
enn i overenskomsten, ettersom de nye satsene fra overenskomsten allerede har tredd i kraft for
tariffbundne virksomheter. Situasjonen var spesiell i 2020 med utsatt oppgjør på grunn av
koronapandemien. Dette har gitt ulike konkurransevilkår, i strid med hensikten bak vedtaket om
allmengjøring.
For å rette opp denne ulikheten ber vi om at nye minstelønnssatser fastsettes i forskrift og trer i kraft så
raskt som mulig. Sjømat Norge mener også at denne erfaringen tilsier at det må vurderes en mekanisme
som sikrer umiddelbar oppdatering av forskriften ved endringer tariffavtalen, også i perioden hvor
Tariffnemnda vurderer videreføring av allmenngjøringen.
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