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Høring - Begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggfag

Innledning

Det  Vises  til høring av begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i
Norge. Petroleumstilsynets kommentarer til høringen følger.

Det var tidligere en allmenngjøringsforskrift for landanleggene i petroleumsvirksomheten.
Tariffnemda besluttet i  2010  å ikke videreføre denne.

Petroleumstilsynet fortsatte likevel  å  føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske
arbeidstakere innen isolasjon-, overflate- og stillasfagene (ISO). Dette fordi
Petroleumstilsynet tolket det slik at ISO-fagene kom inn under den allmenngjorte tariffavtalen
for byggfag.

I  forbindelse med at Petroleumstilsynet i  2015, i samarbeid med Arbeidstilsynet, Politiet og
Skatteetaten, førte tilsyn med blant annet lønns- og arbeidsvilkår for ISO-fagene på
landanlegg innenfor vårt myndighetsområde, ble vi gjort kjent med at disse arbeidstakerne
hadde skiftet tariffavtale fra Fellesoverenskomsten for byggfag (som er allmenngjort) til
Verkstedsoverenskomsten (som ikke er allmenngjort).

Slik situasjonen er i dag, har Petroleumstilsynet ikke hjemme] til  å  følge opp lønns- og
arbeidsvilkår for ISO-fagene på landanleggene som faller inn under vårt myndighetsområde.

Som følge av at det ikke foreligger en allmenngjort forskrift for ISO-fagene på landanlegg, vil
forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett vil heller ikke være gjeldende for disse,
jfr. allmenngjøringsloven 3.

Dette innebærer at tillitsvalgte hos operatøren på landanleggene ikke kan kreve innsyn i
lønns- og arbeidsvilkår for underleverandører innen ISO-fag. Operatør har heller ikke en
tilsvarende påseplikt ut fra forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett  § 6  når det
gjelder lønns- og arbeidsvilkår hos ISO-entreprenører på landanlegg.

Etter Petroleumstilsynets oppfatning, bør det være arbeidets art, i dette tilfelle ISO-fag, og
ikke den valgte tariffavtale, som avgjør hvorvidt arbeidet faller innenfor virkeområdet til en
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allmenngjøringsforskrift. Vi mener det er uheldig at personer som utfører samme type arbeid,

eksempelvis bygger stillas, kan ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår på et petroleumsanlegg

sammenlignet med en alminnelig byggeplass. Vi har gjennom bekymringsmeldinger og

gjennom tilsyn fått informasjon om at arbeidsvilkårene for innleide, utenlandske arbeidstakere

innen ISO-fagene er under press. Dette tilsier at det er et behov for allmenngjøring av

tariffavtaler, også i petroleumsnæringen.

Med hilsen

Sigve Knudsen e.f.
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


