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Svar på høring om fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for byggeplasser i Norge

Det vises tariffnemndas henvendelse av 26. juni  2018  med høring av fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Tils n med forskriften

Arbeidstilsynet fører kontroll med virksomhetenes etterlevelse av alImenngjøringsregelverket i tilsyn

på byggeplasser. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 3 753 tilsyn i perioden januar  2016  til april

2018.  Alle tilsyn er i tillegg fulgt opp med andre tema.

For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangs-

punkt i disse kontrollpunktene:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

POSTADRESSE

«Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for

byggeplasser?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v § 6 og i forskrift om

allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 4.

«Har arbeidsgiver inngått avtale med (de utsendte) arbeidstakerne om dekning av utgifter til reise,

kost og losji for arbeidsoppdraget (bygg)?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v § 6 og i forskrift om

allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 6.

«Har virksomheten som hovedleverandør i kontrakten med underleverandør(er), informert om at

underleverandørens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av

allmenngjøringsforskriften for byggeplasser?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12  og i forskrift om

informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 5

«Har virksomheten som hovedleverandør systemer og rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår

hos virksomhetens underleverandør(er) er i overensstemmelse med gjeldende

allmenngjøringsforskrift for byggeplasser?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12  og i forskrift om

informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 6.

«Har bestiller av byggeoppdrag i kontrakten med leverandør, informert om at virksomhetens

arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av

tariffavtale for byggeplasser?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12  og i forskrift om

informasjons— og påseplikt og innsynsrett § 5.

«Har bestiller av byggeoppdrag systemer og rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos

leverandør er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift for byggeplasser?»

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12  og i forskrift om

informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 6.
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I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte

forhold), antall tilsyn, samt antall tilsyn som har resultert i minst ett vedtak om hhv. tvangsmulkt eller

stans som pressmiddel. Resultatene gjelder tilsyn gjennomført i perioden  2016— april 2018.

Tilsyn med Tilsyn med

vedtak om vedtak om stans

Kontra/[punkt ,, Andel brudd Tilsyn Reaksjoner tvangsmulkt som pressmiddel

1. Bygg - allmenngjort lønn 25  % 3 416 599 110 205

2. Kost og losji 29  % 927 146 33 40

3. Leverandør — informasjonsplikt 47  % 141 46 9 1

4. Leverandør  —  påseplikt 60  % 164 81 16 7

5. Bestiller — informasjonsplikt 44  % 161 56 11 5

6. Bestiller —— påseplikt 49  % 136 51 6 2

Totalsum "  ' " 29  % 3 753* 978 ' ' '144" 228” ' '
*  Antall tilsyn som har'kontroier't' minst ett av kontrollpunktene 'i'ta'bellenj '

** Det kan være flere vedtak i ett tilsyn.

Arbeidstilsynet erfarer fra tilsyn og meldinger i tipsmodulen at det fortsatt er betydelige utfordringer i

bransjen. Det er en stor andel utenlandske arbeidstakere, herunder innleide fra bemanningsforetak og

utsendte arbeidstakere, som Arbeidstilsynet erfarer har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske

arbeidstakere i bransjen, og hvor reaksjon etter allmenngjøringsforskriften er nødvendig.

De største utfordringene ser vi i privatmarkedet. Her er behovet for kontroll og reaksjon om

etterlevelse stort. Vi ser også at bestillere og hovedleverandører i privatmarkedet ofte mangler

kunnskap om informasjons- og påseplikten etter forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.

l proffmarkedet er situasjonen bedre. Vi finner færre brudd og vi ser at de større entreprenørene har

god kunnskap om påseplikten, og gjennomfører kontroller etter denne.

Merknader til forsla et

Arbeidstilsynet erfarer fremdeles ulike former for omgåelse og tilpasninger til regelverket. Dette

gjelder særlig kravet om dekning av utgifter til reise, kost og losji. Arbeidstilsynet blir ofte møtt med at

de utenlandske arbeidstakerne er ansatt på det enkelte arbeidsstedet og har søkt seg arbeid på et

annet sted enn hjemstedet sitt. Det er dermed ikke er arbeidsgiverens behov som forårsaker reisingen.

Andre eksempler er arbeidsavtaler som inneholder flere arbeidssteder, hvor arbeidsstedene er i lang

avstand fra virksomhetens adresse eller arbeidstakers hjem, eller at arbeidsstedet oppgis å være

ethvert sted der virksomheten påtar seg arbeidsoppdrag. Arbeidsgiver stiller gjerne bolig til disposisjon

på det enkelte arbeidsstedet, som arbeidstakeren blir trukket en egenandel for.

Som vist til i tidligere høringssvar fra Arbeidstilsynet, er det i utgangspunktet ikke noe forbud i

arbeidsmiljøloven mot å inngå arbeidsavtaler med et annet arbeidssted enn virksomhetens adresse,

eller at arbeidsavtalen inneholder flere arbeidssteder. Det er kun når dette gjøres utelukkende i den

hensikt å unndra seg krav om dekning av reise, kost og losji at slik organisering av virksomheten kan

sies å innebære en ulovlig omgåelse av regelverket. For å slå fast at slik ulovlig omgåelse foreligger, må

Arbeidstilsynet sannsynliggjøre og dokumentere at dette er tilfellet, herunder at det ikke finnes andre

forretningshensyn som begrunner en slik organisering. Dette har vist seg svært ressurskrevende.

Regelverket gjør det svært vanskelig for Arbeidstilsynet til å gjennomføre effektive tilsyn og i det

omfang som er nødvendig for å få has på utfordringen med ulovlig omgåelse av krav om dekning av

utgifter til reise, kost og losji.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet kan ikke bekjempes utelukkende fra kontrollmyndighetene.

For at allmenngjøringsforskriften skal få ønsket effekt spiller bestiller av bygningsarbeid en
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svært viktig rolle. Det må være klart og enkelt for bestiller og hovedleverandør hvordan informasjons-

og påseplikten skal oppfylles.

Arbeidstilsynet får henvendelser fra bestillere eller hovedleverandører, som mener det er utfordrende

å oppfylle påseplikten når det gjelder krav om utgiftsdekning for reise, kost og losji. Ofte er det

spørsmål om underleverandør i ulike situasjoner er omfattet av plikten til å dekke utgifter til reise, kost

og losji eller hvor langt hovedleverandøren skal gå i å vurdere og etterprøve underleverandørers

organisering og avtaler med arbeidstakerne.

Slik reglene om reise, kost og losji er utformet, er det vanskelig for en bestiller eller hovedleverandør å

slå fast om det foreligger en lovlig tilpasning eller en ulovlig omgåelse av regelverket. Hvorvidt

arbeidsgiver skal dekke utgifter til reise, kost og losji vil ofte bero på svært konkrete vurderinger og i

enkelte tilfeller må det også gjennomføres undersøkelser som ikke direkte vil følge av påseplikten etter

forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.

Regelverket bør derfor søkes utformes også med tanke på at påseplikten skal kunne gjennomføres på

en effektiv og hensiktsmessig måte.

Arbeidstilsynet har ingen ytterligere merknader til forslaget.

Med hilsen

Direktoratet for arbeidstilsynet

Gry Singsaas

avdelingsdirektør, Lov og regelverk Marion Ramberghaug

(sign.) seniorrådgiver, Lov og regelverk

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk iArbeidsti/synet og har derfor ingen signatur.
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