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BEGJJERING OM  FORTSATT DELVIS  ALLMENNGJØRING AV

RIKSAVTALEN

1. INNLEDNING

Vi vises til udatert høringsbrev fra Tariffnemnda vedrørende begjæring om fortsatt delvis

allmenngjøring av Riksavtalen mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene siden og LO og

Fellesforbundet på den annen side.

Ved dette avgis høringsuttalelse på vegne av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med

tilsluttede landsforeninger. Det vises for øvrig til at NHO Reiseliv avgir egen høringsuttalelse i

tillegg.

2. UTGANGSPUNKTER

NHO vil innledningsvis påpeke at vi er opptatt av ordnede arbeidsforhold og at en allmenngjøring

innen rammene av allmenngjøringsloven, herunder Norges EØS-rettslige forpliktelser, kan være

et hensiktsmessig virkemiddel i tilfeller der enkeltbransjer opplever utfordringer.

Allmenngjøringsloven stiller krav til dokumentasjon for at utenlandske arbeidstakere utfører

arbeid på vilkår som er samlet sett dårligere enn gjeldende tariffavtale mv, jf. § 5.

NHO legger til grunn at Tariffnemnda etter høringsrunden foretar en grundig vurdering av

hvorvidt dokumentasjonskravet er oppfylt. NHO vil understreke at loven gir en fakultativ adgang

for Tariffnemnda til å beslutte allmenngjøring dersom vilkårene er oppfylt, og nemnda må således

vurdere forholdsmessigheten av det enkelte vedtak.

3.  SPESIELLE  MERICNADER TIL  FORSLAGET

Da Tariffnemnda vedtok allmenngjøring av Riksavtalen første gang, påpekte NHO i sitt

høringsbrev av 05.10.2017 to forhold som fortsatt har gyldighet. For det første dekker forskriftens

virkeområde ikke én bransje, men flere bransjer. Etter NHOs syn må Tariffnemnda ta høyde for at

vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt, kan stille seg ulikt for de ulike delene av bransjene.
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For det annet påpekte NHO at Riksavtalen bare har en viss utbredelse i én av bransjene, mens den

i de øvrige bransjene har svært liten utbredelse. Tariffnemnda har i tidligere vedtak lagt vekt på

tariffavtalens representativitet som moment i forbindelse med allmenngjøring. Jo større

representativitet en tariffavtale har, jo mindre betenkelig vil det være å foreta allmenngjøring av

tariffavtalen.
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