
 

 

 

 

Høringsbrev – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale 
for jordbruks- og gartnerinæringen 

Vår ref.: 18/26916 
 

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender 
Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av Overenskomsten for 
jordbruks- og gartnerinæringen mellom LO/Fellesforbundet på den ene side og NHO/NHO 
Mat og Drikke på den annen side på høring. 

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.  

LO fremmet krav om fortsatt allmenngjøring i brev av 25. mai 2018. Overenskomsten for 
jordbruks og gartnerinæringene 2016-2018 ble avløst av en ny avtale den 27. april 2018. Det 
innebærer at den eksisterende allmenngjøringsforskriften gjelder med de satser som 
fremgår av forskriften frem til Tariffnemnda treffer nytt vedtak, jf. allmenngjøringsloven § 7.  

 

Begjæringen om allmenngjøring 

I begjæringen viser LO til at oppdatert statistikk fra SSB viser at utenlandske arbeidstakere 
over en lengre periode har utgjort en stadig større del av sysselsettingen i jordbruk og 
gartneri. Produksjonen av mat, landbruksprodukter og frukt og grønt er fortsatt stabil. Dette 
tilsier at næringen også framover vil ha behov for et stort innslag av manuell utenlandsk 
arbeidskraft, særlig i sommerhalvåret.  

Ved utgangen av 2017 hadde 16,9 prosent av de registrerte arbeidstakerne i næringen 
utenlandsk landbakgrunn (inkludert arbeidstakere på korttidsopphold/ikke bosatte). De 
fleste rekrutteres fra EU-land i Øst-Europa. Innslaget av utenlandsk arbeidskraft i næringen 
ser ut til å ha stabilisert seg på dette nivået, men øker fortsatt noe. I 2015 utgjorde andelen 
utenlandske arbeidstakere 15,5 prosent. Disse tallene er fra årets fjerde kvartal og fanger 
dermed ikke opp typisk sesongarbeidskraft. 

I begjæringen vises det videre til at i følge bygdeforskning har andelen norske bønder som 
bruker utenlandsk arbeidskraft ligget på 16-17 prosent i årene etter 2008. I 2016 var det 
gjennomsnittlig 3,9 arbeidsinnvandrere per gårdsbruk av de som benyttet utenlandsk 
arbeidskraft. Oppholdstiden til arbeiderne har økt, noe som gjenspeiler at 
arbeidsinnvandrerne også brukes til annet enn tradisjonelt sesongarbeid.  



Det fremholdes at det høye innslaget av utenlandsk uorganisert arbeidskraft medfører at 
presset på minstelønnen stadig øker. NHOs arbeidsmarkedsstatistikk som benyttes i 
tariffoppgjørene viser at årslønn innen jordbruk og gartneri har falt fra 79 prosent av 
industriarbeiderlønn i 2012 til 74 prosent i 2017. 

Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes 
etterlevelse av allmenngjøringen innen jordbruks- og gartnerinæringen. Notatet viser at det i 
perioden 2016 til april 2018 ble gjennomført 337 tilsyn på allmenngjort lønn i jordbruk. Det 
ble avdekket brudd på utbetaling av minstelønn i henhold til forskriften § 3 i hele 15 prosent 
av tilsynene, noe som indikerer at et betydelig antall arbeidsgivere fortsatt ikke følger 
reglene – på tross av at minstelønnssatsene må regnes som beskjedne i norsk sammenheng.  

Det fremholdes videre at en ytterligere indikasjon på potensialet for lønnsdumping i 
næringen er det avdekkede misbruket av praktikantordningen. Det følger av forskriften § 3 
bokstav e) at lønn for praktikanter som har inngått skriftlig opplæringsavtale med 
arbeidsgiver skal være minst 70 prosent av satsen for ufaglærte faste ansatte. Kontroller fra 
UDI har avdekket et betydelig antall tilfeller hvor kriteriene ikke er oppfylt, og at det har 
vært vanskelig å se forskjell på det arbeidet som utføres av praktikanter og av 
sesongarbeidere. 

LO viser endelig til at Arbeidstilsynet har erfart at enkelte gartnerivirksomheter benytter et 
stort omfang av praktikanter i sin ordinære drift, og at dette kan bidra til å undergrave den 
allmenngjorte minstelønnen i bransjen. Det påpekes at dette tilsier at dersom forskriften 
fjernes, vil det føre til at utenlandske arbeidstakeres lønn også generelt vil synke til under 
tariffens minstesatser. 

LO konkluderer med at det fremdeles er behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak 
for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk 
arbeidskraft innenfor jordbruks- og gartnerinæringene. 

LO ber Tariffnemnda om å fatte vedtak om at forskrift av 05.01.17 nr. 24 om allmenngjøring 
av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene videreføres med reviderte satser iht. 
Overenskomst for jordbruks- og gartnerinæringene 2018-2020. 

Overenskomsten for jordbruks og gartnerinæringene for perioden 1. april 2018 til 31. mars 
2020 har følgende minstesatser: 

a) Ferie og innhøstingshjelp   
 Arbeidstakere under 18 år      kr.   98,65 
 Over 18 år – ansatt under 3 mnd.      kr. 118,65 
 Over 18 år – ansatt mellom 3 – 6 mnd.         kr. 124,15  
 
b) Fast ansatte arbeidstakere 
 Ufaglærte arbeidstakere   kr. 138,55 
 Arbeidstakere under 18 år   kr. 108,15 
 

c)      Tillegg for fagarbeidere                                               kr.    11,75 

 



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 tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen 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. 18/26916 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:  

 

Tariffnemnda 
Postboks 4720 Torgard 
7468 Trondheim 

 

Med hilsen  

 

Dag Nafstad 
Tariffnemndas leder 

 

 


