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Svar på høring om fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for jordbruks— og gartnerinæringene

Det vises til Tariffnemnda henvendelse av 28. juni med høring av fortsatt allmenngjøring av

tariffavtaler for jordbruks- og gartneriæringene.

Tils n med forskriften

Arbeidstilsynet fører kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjøringsregelverket i tilsyn

innen jordbruk. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 337 tilsyn i perioden 2016—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 følgende kontrollpunkt:

1. «Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften innen landbruk?».

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

allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks— og gartnerinæringene § 3.

I tabellen nedenfor ser vi 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

Kontrollpunkt Andel brudd Tilsyn Reaksjoner tvangsmulkt som pressmiddel

1. lordbruks- og gartnerinæringene - 15 % 337 44 37 5

allmenngjort lønn

Totalsum 15  % 337* 44 37** 5’”

*  Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen.

** Det kan være flere vedtak i ett tilsyn.

Merknader til forskriften

Beregning av lønn for sesongarbeidere

Arbeidstilsynet mener det bør avklares i vedtaket til forskriften hvordan lønn skal beregnes for ansatte

i avløserlag, som leies ut til bønder i korte perioder som sesonghjelp, for eksempel i perioder med

kalving og lamming. Det er uklart hvilken lønnssats som gjelder for sesongarbeidere som ikke er satt til

innhøstningsarbeid eller er ferieavløser.

Beregning av lønn forferie- og innhøstingshjelp
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Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet viser til tidligere korrespondanse om utfordringer med håndhevingen og beregning av

ansiennitet, senest ved brev av 28. november 2016. Arbeidstilsynet savner en avklaring av hvordan

lønn skal beregnes for arbeidstakere som er ansatt etter bokstav a, men som kommer tilbake til

samme arbeidsplass for å utføre samme type arbeid. Det bes om at Tariffnemnda redegjør for om

tiden arbeidstakeren har arbeidet tidligere sesonger skal telle med i beregning av ansiennitet eller om

man starter på null hvert år.

Arbeidstilsynet har ingen ytterligere merknader til høringen.

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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