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HØRING – BEGJÆRING OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV
INDUSTRIOVERENSKOMSTEN FOR SKIPS- OG VERFTSINDUSTRIEN
Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med
dette utkast til forskrift om allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustri med
reviderte satser og endringer på høring. Det vises til forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien av 10. mai 2021 nr. 2085.
Det følger av allmenngjøringsloven § 7 andre punktum at allmenngjøringsforskrifter opphører å gjelde
dersom partene i avtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er
avløst av en ny avtale. Landsorganisasjonen i Norge (LO) fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev
2. juni 2022. Industrioverenskomsten 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 6. mai 2022. Det innebærer
at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til
Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.
Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet på bakgrunn av LOs begjæring å sende utkast til forskrift
på høring. I utkastet til forskrift har Tariffnemnda – for enkelthets skyld i markert versjon – også tatt inn
alle de endringsforslag som er fremmet av LO. Tariffnemnda presiserer imidlertid at man heller ikke har
tatt stilling til endringsforslagene. Begjæringen og høringsuttalelsene vil danne grunnlag for Tariffnemndas vedtak i saken.
Tariffnemnda ber særlig om høringsinstansenes syn på behovet for allmenngjøring og forslagene til endringer i forskriften som LO har fremmet i begjæringen.
Tariffnemnda gjør også oppmerksom på at Arbeidstilsynet i brev av 1. april 2022 til Tariffnemnda har påpekt flere tolkningsutfordringer ved allmenngjøringsforskriftene, også ved den gjeldende forskrift om
allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Brevet legges ved høringsbrevet og er tilgjengelig på nemndas nettsider, se https://www.nemndene.no/tariffnemnda/. Det bes også
om høringsinstansenes syn på de utfordringene Arbeidstilsynet tar opp.
Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, medlemsorganisasjoner og
andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.
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Frist for å sende inn høringssvar er 12. september 2022.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med ref. nr.
2022/5 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per post til:
Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim
Tariffnemnda mottar flere begjæringer om allmenngjøring. Høringsbrevene sendes ut fortløpende i den
rekkefølge de er kommet inn. Nemnda gjør oppmerksom på at begjæringene likevel, i tråd med tidligere
praksis, vil bli behandlet samtidig.

Med hilsen

Terese Smith Ulseth
Tariffnemndas leder
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