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Tariffnemnda

PB 4720 Torgarden

7468 TRONDHEIM

Svar på høring om fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for overnattings-, serverings— og

cateringvirksomheter

Det vises til Tariffnemndas henvendelse av 28. juni 2018 med høring av forslag om fortsatt

allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter.

AlImenngjøringsforskriften trådte i kraft 1. januar 2018 og har således kun vært i kraft en kort periode.

Arbeidstilsynet antar i likhet med LO at de forhold som ble lagt til grunn på vedtakstidspunktet

fremdeles gjør seg gjeldende. Arbeidstilsynet viser derfor til våre merknader i høringssvar av 26.

september 2017, saksnummer 2015/2004. I tillegg har Arbeidstilsynet følgende innspill:

Arbeidstils nets erfarin fra tils n

Arbeidstilsynet mottar en høy mengde tips knyttet til manglende utbetaling av allmenngjort lønn i

bransjen. Det er siden 1 januar 2018 gjennomført totalt 460 uanmeldte og meldte tilsyn, samt noen

postale tilsyn (pr. 24 august). Reaksjonsprosenten er på 78%. Allmenngjort lønn er kontrollert i 327 av

de 460 tilsynene, og har en reaksjonsprosent på 27%.

Arbeidstilsynet opplever at det at mange arbeidstakere ikke får utbetalt allmenngjort lønn og at dette

er en stor utfordring i bransjen. Mange arbeidstakere blir utnyttet, jobber veldig mange timer og får i

tillegg dårlig betalt. Erfaring viser at dette gjelder særlig unge og utenlandske arbeidstakere, både på

arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Virksomhetene er videre kreative om hvordan de innretter

virksomheten sin for å unngå å falle inn under virkeområdet til allmenngjøringsforskriften og plikten til

å betale allmenngjort lønn. Eksempelvis ser vi at virksomheter benytter andre næringskoder, at

arbeidstakers lønn i Stor består grad av tips eller at arbeidstaker får allmenngjort lønn basert på svært

mange ugunstige skift på kveldstid eller helg.

Arbeidstils nets merknadertil forsla et til forskrift

Til§ 3

En stadig tilbakevendende problemstilling i tilsyn er hvorvidt tips kan inngå i timelønnen eller om

denne skal komme i tillegg til allmenngjort lønn. Arbeidstilsynet har lagt til grunn at i de tilfeller hvor

tips innberettes som lønn av arbeidsgiver, så kan tips inngå i beregningen av lønn etter

allmenngjøringsforskriften § 3.

Der de ansatte har lavere månedslønn enn etter allmenngjøringsforskriften, og tips skal inngå som en

del av lønnen, må det foreligge en Skriftlig avtale om tipsfordeling og hvordan lønnen skal beregnes i
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tilfeller tips uteblir. Arbeidsgiver må kunne dokumentere at lønnen i alle tilfeller overstiger

allmenngjort satser med tips.

Arbeidstilsynet mener det vil være svært klargjørende om Tariffnemnda i vedtaket kan presisere

hvordan lønnen skal beregnes og betydningen av at arbeidstaker mottar tips og hvilke

dokumentasjonskrav som ligger til arbeidsgiver.

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 i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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