
 

 

 

 
 
Høringsbrev – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for fiskeindustrien  
 
Vår ref.: 18/26268  

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender 
Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomst for 
Fiskeindustribedrifter mellom NHO og Sjømat Norge på den ene side og LO og Norsk 
Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den annen side på høring. 

I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å 
gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned 
etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale. Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2016-
2018 ble avløst av ny avtale den 27. april 2018 etter at Riksmeklerens forslag ble godkjent 
ved uravstemning. I brev 18. mai 2018 fremmet LO krav om fortsatt delvis allmenngjøring av 
overenskomsten for perioden 2018-2020. Dette innebærer at eksisterende 
allmenngjøringsforskrift gjelder med de satser som fremgår av forskriften frem til 
Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7. 

 

Begjæringen om allmenngjøring 

LO viser i sin begjæring til at allmenngjøringen av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 
trådte i kraft 1. februar 2015, og dermed har vært virksom i en begrenset periode. De 
samme forholdene som lå til grunn for den opprinnelige begjæringen gjør seg fortsatt 
gjeldende. Dette gjelder både innslaget av utenlandsk arbeidskraft innen næringen og at 
mange av disse får – eller står i fare for å få – betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn 
det norske arbeidstakere mottar for tilsvarende arbeid.  

Det gjøres gjeldende at svært mange av de som i dag arbeider innen norsk fiskeindustri er 
utenlandske arbeidstakere rekruttert fra øst-landene innenfor EØS, særlig fra Polen, Litauen 
og Romania. Dette underbygges ved henvisning til en rapport om norsk fiskeindustri fra 
august 2017 som er utarbeidet av Nofirma i samarbeid med Capia. Rapporten er utarbeidet 
etter oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet med hovedformål å se på bruk av 
permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeforedling. Det fremgår at i august 
2017 var mindre enn halvparten av arbeidstakerne i fiskeforedling norske. Det økte innslaget 
av utenlandsk arbeidskraft kommer i første rekke fra EØS. Samtlige bedrifter/konserner 



oppga at de har utenlandske ansatte enten som fast heltidsansatte, ansatte på kortere 
kontrakter, eller begge deler. Det fremgår også av rapporten at bransjen gjennomgående ser 
på allmenngjøring innen fiskeindustrien som positivt, både i forhold til renommeet til 
sektoren og like konkurransevilkår.  

LO viser videre til artikkelen Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in 
Norwegian low-wage labour markets, som ble utgitt i Journal of Ethnic and Migration Studies 
i november 2017, forfattet av Jon Horgen Friberg, Fafo, og Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for 
samfunnsforskning (ISF). Det anføres at artikkelen underbygger at dersom allmenngjøringen 
innen bransjen opphører, vil det med stor sannsynlighet medføre at utenlandske 
arbeidstakere vil oppleve en ytterligere svekkelse av lønns- og arbeidsvilkårene 
sammenliknet med utviklingen blant norske arbeidstakere.   

LO fremholder at Sjømat Norge har i pressemelding publisert på egen nettside den 21.03.18 
stilt seg positiv til en forlengelse av allmenngjøringsvedtaket. 

Videre viser LO til at Arbeidstilsynet har fremsatt en rekke pålegg innen bransjen knyttet til 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid, samt lønn iht 
allmenngjøringsforskriften. Det er fremlagt eksempler på dette.  

LO viser videre til at det jevnlig oppstår episoder som blir slått opp i media og som viser at 
bransjen sliter med et ikke ubetydelig innslag av useriøsitet.  

Det vises for øvrig til forutsetningene i Ot.prp. nr 88 (2008-2009) side 27-29 og Innst. O. nr 
131 (2008-2009) side 10 og til Tariffnemndas praksis. 

LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et 
nødvendig tiltak for oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og 
utenlandsk arbeidskraft innenfor næringen. 

LO ber etter dette Tariffnemnda om å fatte vedtak om at forskrift av 11.11.16 nr. 1323 om 
allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter videreføres med reviderte satser iht. 
Overenskomst for Fiskeindustribedrifter 2018-2020. 

Overenskomst for Fiskeindustribedrifter for perioden 01.05.18 til 30.04.20 har blant annet 
følgende reviderte satser:  

 For faglærte:  kr. 192,20 

 For ufaglærte:  kr. 180,70 

 

Tariffnemndas merknader 

Tariffnemnda vil presisere at den ikke har tatt stilling til om vilkårene for fortsatt 
allmenngjøring foreligger i denne saken. Nemnda har likevel besluttet å sende utkast til 
forskrift om allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter, på høring i tråd med 
LOs begjæring. Begjæringen og høringsuttalelsene vil deretter danne grunnlag for 
Tariffnemndas vedtak i saken. 



Høring 

Tariffnemnda ber om at høringssaken blir forelagt underliggende etater, 
medlemsorganisasjoner og andre som kan ha interesse av å avgi høringsuttalelse.  

 

Frist for å sende inn høringssvar er 20. september 2018.    

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til Tariffnemnda. Svar på høringen merkes med 
ref. nr. 18/26268 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per post til: 

 

Tariffnemnda 
Postboks 4720 Torgard 
7468 Trondheim 

 

Med hilsen  

Dag Nafstad 
Tariffnemndas leder 

 


