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Høringssvar – fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten
Det vises til høringsbrev fra Tariffnemnda datert 11. februar 2021 i forbindelse med LOs begjæring
om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.
NHO Service og Handel ønsker fortsatt allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten da vi anser
dette som et av flere nødvendige tiltak for å redusere antallet useriøse virksomheter, samt bidrar
til mer ordnede forhold i renholdsbransjen. Vi oppfatter at allmenngjøringen har satt fokus på
seriøsitet i bransjen, og bidrar til mer rettferdig konkurranse mellom ulike tilbydere. Samtidig har
bransjen fortsatt betydelige utfordringer, og det er ingen faktorer som tilsier at nødvendigheten av
allmenngjøringen er svekket.
Vi har noen kommentarer til de ulike forslagene:
Virkeområdet:
NHO Service og Handel mener det er nødvendig at § 2 annet ledd videreføres slik den lyder i dag.
NHO Service og Handel er dermed imot LOs forslag på dette punktet. Uten en presisering av at
allmenngjøringsforskriften ikke kommer til anvendelse når arbeidstakerne er omfattet av
tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan det oppstå situasjoner der
tariffbundne virksomheter blir forpliktet til å overholde allmenngjorte vilkår fra en annen
tariffavtale enn sin egen. Slik kan det ikke være. Eksempelvis kan ulike servicestillinger – som
også omfatter renholdsfunksjoner – være omfattet av andre tariffavtaler slik som Service- og
vedlikeholdsoverenskomsten, Landforpleiningsavtalen mfl.
Dersom dette ikke presiseres i forskriften i form av nevnte unntak i § 2 annet ledd, vil det i
realiteten innebære at allmenngjøringen "spiser seg" inn på andre tariffområder. Det er ikke
formålet med allmenngjøringsinstituttet. Tvert imot er bakgrunnen for allmenngjøringen å sikre
de arbeidstakere som ikke er omfattet av tariffavtale tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som de
som arbeider i bedrifter som er tariffbundet.
Satsene
NHO Service og Handel støtter nemndas forslag om å allmenngjøre Renholdsoverenskomstens
gjeldende timelønnssatser på hhv. kr. 191,39 kr og kr. 141,62 for de under 18 år.
Allmenngjøringsloven har som det klare utgangspunkt at en eventuell allmenngjøring må skje
med utgangspunkt i den aktuelle tariffavtalen for vedkommende bransje jf. allmenngjøringsloven
§ 5.

Angående helligdagstillegg
NHO Service og Handel støtter forslaget om å gjeninnføre bestemmelsene om tillegg for helg- og
helligdagsarbeid. Vi er opptatt av at konkurranse innenfor denne bransjen skal være på like vilkår.
Vi ser også en vridning mot at våre medlemmer med tariffavtale priser seg ut av markedet
sammenliknet med bedrifter uten tariffavtale. Vi mener slike konkurransehensyn ligger innenfor
allmenngjøringslovens anvendelsesområde, fordi det først og fremst er norske bedrifter som er
bundet av tariffavtale.
Reisetid mellom oppdrag og utgiftsdekning
NHO Service og Handel er for allmenngjøring av reisetid så lenge ordlyden og innholdet i
bestemmelsen er identisk med det vi ble enige med Norsk Arbeidsmandsforbund om i
tariffoppgjøret desember 2020 og som er tatt inn i tariffavtalen. Beregning og betaling av reisetid
har vært en prinsipiell sak både for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og det er essensielt at
forskriftens parallelle bestemmelse ikke adskiller seg fra det kompromisset partene etter langvarig
strid og mye arbeid kunne enes om.
Dersom Arbeidstilsynet har behov for veiledning om hvordan bestemmelsen er å forstå og
hvordan praksis er/blir i bransjen, vil vi gjerne bistå med det. Det antas at dette er noe vi kan
gjøre i fellesskap med Norsk Arbeidsmandsforbund.
Med vennlig hilsen
NHO Service og Handel

Anne Cecilie Kaltenborn
Administrerende direktør
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