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FORTSATT ALLMENNGJØRING OVERNATTING, SERVERING OG CATERING HØRINGSSVAR
Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev fra Tariffnemnda av 28. juni 2018 med
forslag til fortsatt allmenngjøring av Riksavtalen.
•
•

Virke støttet ikke det opprinnelige forslaget om allmenngjøring av Riksavtalen i
2017, se høringssvar
Erfaringene siden den gang gjør at Virke heller ikke støtter forslaget om at
Riksavtalen fortsatt skal allmenngjøres

Virke påpekte i høringssvaret i 2017 at det er betydelige utfordringer knyttet til
allmenngjøring av Riksavtalen på bakgrunn av kompleksiteten i virkeområdet for
tariffavtalen. Overnatting, servering og catering er ikke bare en, men flere bransjer og
hver enkelt bransje har kontaktpunkter med flere bransjer utenfor Riksavtalens
virkeområde.
Et bredt nedslagsfelt skaper større risiko for konflikt med andre tariffavtaler og det er
et problem. Allmenngjøring griper direkte inn i forholdene mellom partene og bør
brukes med varsomhet på områder hvor det er risiko for at allmenngjøringen griper inn
i andre parters tariffavtalers virkeområde.
Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 20 000 virksomheter med 225 000
ansatte i bredden av næringslivet og frivillig sektor. Virksomhetene våre er innen det
allmenngjorte området, tariffområder som grenser til det allmenngjorte området og
kunder som er pålagt informasjons- og påseplikt på grunn av allmenngjøringen.

Virke har siden ikrafttredelsen av allmenngjøringen 1. januar 2018 mottatt flere
henvendelser og spørsmål fra medlemmene om allmenngjøringens virkeområde, særlig
fra medlemmer somt hører under andre tariffområder slik som bensinstasjoner og
kiosker. Dette er områder som grenser til det allmenngjorte området, men som ikke er
en del av dette tariffområdet. Vi registrerer at Arbeidstilsynet i flere tilfeller påstår at
kiosker og bensinstasjoner også omfattes av allmenngjøringen. Dette er et problem. Det
er et problem da det forårsaker vridning av forholdet mellom partene i arbeidslivet og
tariffavtalene. Det er et problem da det skaper rettssikkerhetsmessige utfordringer når
virksomheter ikke vet hvilke grunnleggende regler de skal forholde seg til.
På bakgrunn av dette mener Virke at allmenngjøringen av Riksavtalen ikke skal
videreføres. Vi viser for øvrig til tidligere innsendt høringssvar.
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