
Hi.-

t83369365997230-59aa-46ab-9475-89b7b4c3212213

Dokumentsenteret VÅR DATO VÅR REFERANSE

 

11.09.2018 2018/32130 .;

DERES DATO DERES REFERANSE

. . ll, SEP]: 2018 04.07.2018

Arbeld$tllSYnet VÅR SAKSBEHANDLER

Marion Ramberghaug tlf 975 39 007

Tariffnemnda

PB 4720 Torgarden

7468 TRONDHEIM

Svar på høring om fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for renholdsvirksomheter

Det vises til Tariffnemndas brev av 4. juli 2018 med høring av forslag til fortsatt allmenngjøring av

tariffavtale for renholdsvirksomheter.

Arbeidstils nets tils n

Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjørings-

regelverket i tilsynene i renholdsbransjen. Et eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 294 tilsyn i perioden

2016—april 2018. Alle tilsyn i tillegg fulgt opp andre tema.

For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangpunkt

i disse kontrollpunktene:
1. Har leverandøren av renholdstjenester i kontrakten med underleverandør (renholdsvirksomheten), informert om at

underleverandørens arbeidstakere minst skal ha de lønns— og arbeidsvilkår som følger av alImenngjøringsforskriften

for renholdsbedrifter?

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v åå 11 og 12 og forskrift om informasjons— og

påseplikt og innsynsrett å 5

2. Får arbeidstakerne dekket utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdraget?

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

av tariffavtale for renholdsbedrifter å 5

3. Har leverandør av renholdstjenester systemer og rutiner for å påse at lønns— og arbeidsvilkår hos virksomhetens

underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift for renholdsbedrifter?

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v åå 11 og 12 og forskrift om informasjons- og

påseplikt og innsynsrett å 6

4. Utbetaler arbeidsgiver lønn i henhold til allmenngjøringsforskriften innen renhold?

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v å ll og forskrift om allmenngjøring av

tariffavtale for renholdsbedrifter å 3

5. Holder arbeidsgiver nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet?

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v å 11 og forskrift om allmenngjøring av

tariffavtale for renholdsbedrifter å 6

ltabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittligavviksgrad, antall tilsyn, samt antall

tilsyn som har resultert i minst et vedtak om hhv. tvangsmulkt eller stans som pressmiddel. Resultatene

gjelder tilsyn gjennomført i perioden 2016—2018 er oppsummert i tabellen nedenfor.

Tilsyn med Tilsyn med vedtak

Kontrollpunkt Avviksgrad Tilsyn Reaksjoner vedtak om om stans som

tvangsmulkt pressmiddel

1. Leverandør av renholdstjenester 58  % 31 12 4 1

— informasjonsplikt

2. Kost og losji 100  % 2 2 1

3. Leverandør av renholdstjenester  — 65  % 34 13 1

rutine for påseplikt
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4. Renhold  — allmenngjort lønn 19  % 282 48 10 4

5. Renhold -personlig utstyr 100  % 3 3 1

(arbeidstøy)

Totalsum 28  % 294* 78 14" 4"

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

*  Data per utgangen av april 2018

** Det kan være flere vedtak i ett tilsyn

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet hyppig finner avvik knyttet til allmenngjøringsregelverket,

Avviksgraden på de ulike kontrollpunktene varierer reelt mellom 19  %  og hele 65 %. Kontrollpunkt 2 og

S i tabellen har en oppgitt andel brudd på 100 prosent, men det er kun gjennomført henholdsvis to og

tre tilsyn med disse kontrollpunktene. Sagt med andre ord finner Arbeidstilsynet avvik på

kontrollpunktene i opp mot to av tre kontrollerte virksomheter. Det er ikke uvanlig at etaten må ta i bruk

pressmidler som tvangsmulkt og stans virksomheters manglende oppfølging av vedtatte pålegg.

Av de aktuelle kontrollpunktene er det krav til lønnsutbetaling i samsvar med allmenngjort tariffavtale

Arbeidstilsynet oftest fører kontroll med. Arbeidstilsynet har i perioden funnet avvik i om lag 19  %  av

tilsynene med dette kontrollpunktet, og har i en betydelig andel tilsyn måttet ta i bruk pressmidler for å

følge opp reaksjoner, noe som er tegn på at manglende evne og vilje hos virksomheten til å etterleve

regelverket.

Kontrollpunktene knyttet til påseplikt og informasjonsplikt er ikke på samme måte relevant i alle tilsyn,

og kontrolleres i færre tilsyn. l tilsynene hvor det føres kontroll med disse momentene finner

Arbeidstilsynet hyppig avvik.

Generelle betraktnin er

Arbeidstilsynet kjenner igjen de beskrivelser som fremkommer i FAFOs siste rapport 2018226
«Renholdsbransjen sett nedenfra». Det er store ulikheter  i  bransjen når det gjelder godtgjørelse for

arbeid som utføres og det gis fremdeles mange pålegg om kontroll av arbeidstid, herunder registrering

av arbeidstid og systematisk HMS-arbeid. Avvik knyttet til disse kravene er gjennomgående i bransjen,

også i de organiserte virksomhetene.

Vårt hovedinntrykk er at utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som samlet sett er

dårligere enn det de norske arbeidstakere har. Det er ofte de som har deltidsstillinger og som utfører

oppdrag på ulike steder og til ulike tider på døgnet, mens de norske arbeidstakerne arbeider

fulltidsstillinger med faste oppdragssteder med sikret arbeid innenfor normalarbeidsdagen.

Arbeidstilsynets erfarer at det er lite forskjell på tariffbundne og uorganiserte virksomheter.

Særlig om reisetid mellom oppdrag

Spørsmålet om arbeidstaker har rett på lønn for reisetid mellom arbeidsoppdrag er et stadig

tilbakevendende tema i tilsyn. Arbeidstilsynet har i tråd med nemndas uttalelser i siste vedtak lagt til

grunn at reisetid mellom oppdrag skal lønnes etter minstesatsene i allmenngjøringsforskriften, mens

merarbeidet og tiden mellom oppdrag ikke nødvendigvis skal lønnes etter Renholdsoverenskomsten.

Dette innebærer at virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale får høyere lønnsutgifter, og følgelig

må prise oppdragene sine høyere, enn de som er bundet av tariffavtale. Forskriften bidrar dermed til at

de tariffbundne virksomheter får en økonomisk fordel, men hvor arbeidstakerne samtidig får lavere

reell lønn. Arbeidstilsynet kommenterer dette nærmere under.

Merknader til forsla et
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Til  § 2

Allmenngjøringsforskriften § 2 annet ledd uttaler at forskriften ikke gjelder for  «ansatte  i  bedrifter  som

er  omfattet  av tariffavtale  inngått  med  fagforening med innstillingsrett».

Virkeområdebestemmelsen har ikke bare  betydning for når arbeidsgivere plikter å følge allmenngjorte

lønns— og arbeidsvilkår etter forskriften, men også for når en bestiller/hovedleverandør har

informasjons- og påseplikt etter forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Bestemmelsen

er også avgjørende for Arbeidstilsynets tilsynskompetanse. Videre har virkeområdebestemmelsen

betydning for hvilket lønnsnivå Godkjenningsordningen for renhold skal legge til grunn ved søknad om

godkjenning.

Arbeidstilsynet mener det ikke er tilstrekkelig klarhet i virkeområdebestemmelsen, som forslaget til

forskrift ikke avklarer. Det er uklart hva som faller inn under unntaket og hvor langt det rekker.

Til  § 2  første ledd  -  hvem er omfattet av forskriften

Utfordringen med allmenngjøringsforskriften § 2 første ledd er at den skal tolkes i lys av den

underliggende tariffavtalen, som ikke har en egen virkeområdebestemmelse. Tolkning av

bestemmelsen er således avhengig av tariffpraksis mellom partene og at partene er enige om

tolkningen av virkeområdet til tariffavtalen. For Arbeidstilsynet innebærer dette at vi er avhengig av å

konsultere partene hver gang det oppstår tvil om hva som er virkeområdet til forskriften. Dette kan ha

stor påvirkning på saksbehandlingstiden samt at det kan ta tid før vi kan gi tilbakemelding til bestillere,

arbeidsgivere og arbeidstakere om de har noen rettigheter/plikter etter allmenngjøringsforskriften.

Videre innebærer dette at arbeidsgivere, arbeidstakere og bestillere vanskelig selv kan få tilstrekkelig

klarhet og forutsigbarhet i om de er omfattet av forskriften eller ikke.

Arbeidstilsynet mener det gir liten forutberegnelighet og skaper stor usikkerhet når partene må

kontaktes for å få en avklaring av hva som er omfattet Renholdsoverenskomsten og dermed hva som

er omfattet av allmenngjøringsforskriften. Dette gjelder særlig i de situasjonene hvor partene er uenig

om virkeområdet til Renholdsoverenskomsten.

Arbeidstilsynet mener videre at utleie av arbeidstakere som skal utføre renholdstjenester bør være

omfattet av forskriften. Det er lagt til grunn, etter avklaring med partene, at utleie av

renholdspersonell fra bemanningsbyrå i utgangspunktet ikke faller inn under forskriften da dette ikke

er «salg av renholdstjenester», men salg av bemanningstjenester. Det er videre lagt til grunn at dersom

utleie av renholdspersonell er av et slikt omfang at det bærer preg av å være «salg av

renholdstjenester», så vil forskriften komme til anvendelse. Dette skaper utfordringer for

arbeidsgivere, arbeidstakere og bestillere da det blir uklart når allmenngjøringsforskriften kommer til

anvendelse.

Arbeidstilsynet påpeker at etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp

av renholdstjenester er utleie av renholdspersonell omfattet av forskriften. Det innebærer at et

bemanningsbyrå som leier ut arbeidstakere til renholdstjenester må være godkjent uten at det

nødvendigvis må betale allmenngjort lønn til arbeidstakerne.

Ti/  §  2  annet ledd -omfatter unntaket virksomheter bundet av Renholdsoverenskomsten

Arbeidstilsynet mener det er uklart hvor langt unntaksbestemmelsen i aIlmenngjøringsforskriften § 2

andre ledd rekker. Forskriftens ordlyd gir ikke nærmere anvisning på om unntaket kun gjelder for

virksomheter som er omfattet av andre tariffavtaler enn den underliggende Renholdsoverenskomsten,

eller om det er ment å omfatte alle virksomheter som er bundet av en tariffavtale inngått med

fagforening med innstillingsrett.
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Spørsmålet kommer særlig på spissen fordi reisetid mellom oppdrag ikke lønnes som arbeidstid etter

Renholdsoverenskomsten, mens etter allmenngjøringsforskriften skal arbeidstiden som benyttes

mellom oppdrag lønnes etter allmenngjorte satser. Dette følger av Tariffnemndas uttalelser i vedtak av

31. mars 2017, hvor det er presisert at renholdere skal ha lønn etter forskriftens satser for den  faktiske

arbeidstiden og ikke ut fra et rammetimetall. Arbeidstilsynet har dermed lagt til grunn at reisetid

mellom renholdsoppdrag som hovedregel skal anses som arbeidstid, og at dette må gjelde uavhengig

av om reisetiden knytter seg til reising mellom samme eller ulike oppdragsgivere. På dette punkt vil

allmenngjøringsforskriften gi bedre lønnsvilkår enn den underliggende Renholdsoverenskomsten.

Unntaket i forskriften er ikke nytt. Likelydende unntak var inntatt i den opprinnelige

allmenngjøringsforskriften for renholdsbedrifter fatstatt av Tariffnemnda 21. juni 2011. Som

begrunnelse for unntaket viste Tariffnemnda til følgende;

«På dette området drives de samme og tilsvarende typer tjenester innenfor mange tariffområder. Det

har derfor vært avgjørende for Tariffnemnda at forskriftens virkeområde avgrenses slik at den ikke

griper inn i andre tariffavtalers virkeområder og dermed partenes avtaleadgang (.. )Forskriften vil

dermed ikke komme til anvendelse for ansatte i bedrifter som er omfattet av andre tariffavtaler inngått

med fagforening med innstillingsrett. Vilkåret om fagforening med innstillingsrett er viktig for å unngå
~4-
uL allmenngjøringsforskriften skulle måtte vikcfw enhver tariffavtale».

lkommentarene til bestemmelsen ble det presisert at  «[florskriften  skal ikke gjelde for renholdere som

er ansatt i bedrifter som er bundet av andre etablerte tariffavtaler, nærmere bestemt ansatte i bedrifter

som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette gjelder uavhengig av

om den aktuelle tariffavtalen fastsetter et lønnsnivå som er lavere enn det som følger av forskriften».

Unntaket ble senere opphevet ved vedtak av 23. mai i 2013 på bakgrunn av at Tariffnemnda ikke fant

at det var behov for en slik bestemmelse. Unntaket ble tatt inn i forskriften igjen ved vedtak av 31.

mars 2017, med følgende begrunnelse;

«Etter en ny vurdering har Tariffnemndas flertall kommet til at det skal tas inn igjen en bestemmelse i  §

2 (som nytt annet ledd) som gjør unntakfra forskriften for ansatte i bedrifter som er omfattet av

tariffavtale inngått med  fagforening med innstillingsrett. Flertallet har lagt vekt på at Tariffnemnda bør

unngå å gjennom allmenngjøringsforskrifter gripe inn i valg mellom ulike tariffavtaler. Dette er et

anliggende mellom tariffpartene.  /  og med at det kun skal gjøres unntak i tilfeller der arbeidstaker er

dekket av en annen tariffavtale mellom parter med innstillingsrett, vil arbeidstakerne fortsatt være

sikret et tilstrekkelig vern».

En tolkning av ordlyden i § 2 isolert sett, taler etter Arbeidstilsynets oppfatning i retning av at unntaket

gjelder for alle ansatte som er omfattet av en tariffavtale som regulerer renhold, forutsatt at avtalen er

inngått med en fagforening med innstillingsrett. Av Tariffnemndas uttalelser kan det derimot utledes at

unntaket er ment å omfatte ansatte som er omfattet av en tariffavtale, også Renholdsoverenskomsten,

fordi de ansatte på denne måten er sikret et vern. En viss støtte for at Tariffnemnda ikke har ment at

allmenngjøringsforskriften skulle gjelde for virksomheter som er bundet av Renholdsoverenskomsten

kan også utledes av Tariffnemndas brev til NHO Service av 18. september 2017, hvorfra hitsettes;

«På bakgrunn av henvendelsen fra NHO Service finner Tariffnemnda grunn til å presisere at nemnda i

sitt vedtak ikke har ment å ta stilling til hvordan bedriftens betalingsplikt stiller seg når partene har blitt

enige om et rammetimetall. Skulle de tariffbundne partene være uenige om hvordan betalingsplikten i

et slikt tilfelle er å forstå, vil det måtte løses  i henho/d  til Hovedavtalens tvisteløsningsmekanismer».
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Ivedtak av 24. mai 2018 med saksnummer 2017/45483 konkluderte direktoratet med at

allmenngjøringsforskriften ikke gjelder for virksomheter som er bundet av Renholdsoverenskomsten.

Det ble særlig lagt vekt på Tariffnemndas kommentarer til § 2 annet ledd  i  vedtak av 21. juni 2011 og

nemndas svar på henvendelsen til NHO, som er sitert ovenfor. Det ble vektlagt, i tråd med NHO‘s

anførsler, at arbeidstakere som har sine lønns- og arbeidsvilkår regulert av en tariffavtale er en del av

det organiserte arbeidslivet og vil som hovedregel ikke ha behov for det vernet og beskyttelse som

allmenngjøringsforskriften er ment å gi. En tariffavtale vil også sikre at virksomheten gir de ansatte

lønns- og arbeidsvilkår som er vanlig i en bransje eller deler av en bransje, mens kravet om at

tariffavtalen skal være inngått med fagforening med innstillingsrett, med krav til oppslutning, vil sikre

at avtalen faktisk gir uttrykk for hva som er normalvilkår i en bransje og ikke minst sikre at avtalen er

inngått mellom to likeverdige parter. En tariffavtale har også egne kontroll- og

tvisteløsningsmekanismer som skal følge opp brudd på avtalen. Direktoratet la dermed til grunn at de

samme formål vil være ivaretatt der virksomheten er bundet av Renholdsoverenskomsten.

Arbeidstilsynets forståelse av unntaket i § 2 annet ledd kompliserer tilsyn med forskriften ytterligere og

får en uheldig slagside mot bestilleransvaret etter forskrift om informasjons- og påseplikt og

innsynsrett. Bestiller og hovedleverandør skal etter forskriftens § 6 kun påse at lønns- og arbeidsvilkår

hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende

alImenngjøringsforskrifter. Påseplikten gjelder ikke for virksomheter som er bundet av tariffavtale

inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette gir virksomheter som er bundet av

Renholdsoverenskomsten enda et fortrinn i markedet.

Arbeidstilsynet mener det er helt sentralt at virkeområdebestemmelsen er klar og tydelig på hvilke

virksomheter den skal gjelde for i selve forskriften. Det har avgjørende betydning for at

Arbeidstilsynets skal kunne føre effektive tilsyn. Et uklart virkeområde skaper lite forutberegnelighet

for virksomhetene, bestiller og hovedleverandør med påseplikt, og ikke minst for arbeidstakerne selv.

Arbeidstilsynet understreker at dersom allmenngjøringsordningen skal få ønsket effekt spiller bestiller

og hovedleverandør en viktig rolle. Det må være klart og enkelt for bestiller og hovedleverandør

hvordan de skal oppfylle informasjons- og påseplikten. Dersom det er hensikten at virksomheter som

er bundet av Renholdsoverenskomsten ikke skal være omfattet av forskriften, bør dette fremgå av

vedtaket til forskriften.

Arbeidstilsynet oppfordrer Tariffnemnda om å enten oppheve unntaket i § 2 annet ledd, slik at unntak

kun reguleres av fravikelighetsbestemmelsen i § 7. Dersom Tariffnemnda ønsker å beholde unntaket i §

2 annet ledd bør bestemmelsen presiseres ytterligere og det bør gis en nærmere begrunnelse i selve

vedtaket.

Til  § 3

Av bestemmelsenes første ledd fremgår at «[a]rbeidstakere som utfører arbeid i henhold til  §  2, skal

minst ha en lønn per time på kroner (..)»

Når det gjelder begrepet «per time» har tariffnemnda uttalt i vedtak av 31. mars 2017 at det er den

faktiske arbeidstiden som skal utgjøre beregningsgrunnlaget for lønn. Det innebærer at arbeidsgiver

må lønne arbeidstiden som benyttes mellom oppdrag og for den reelle tid arbeidstakerne bruker på

oppdrag etter allmenngjorte satser.

NHO har tatt til ordet for at allmenngjøringsforskriften ikke kan gå lengre enn

Renholdsoverenskomsten, herunder at lønnsbestemmelsen i § 3 må tolkes i lys av overenskomsten § 2,

som bestemmelsen direkte bygger på. Dersom aIlmenngjøringsforskriften skal forstås på en annen

måte, må Tariffnemnda benytte adgangen til å allmenngjøre andre bestemmelser enn det som følger
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av renholdsoverenskomsten. lforlengelsen av dette må praksis etter Renholdsoverenskomsten legges

til grunn ved anvendelsen av lønnsbestemesen i allmenngjøringsforskriften.

Etter Renholdsoverenskomsten beregnes lønn ut i fra rammetimetallet på de renholdsoppdragene som

utføres. Dette følger direkte av Renholdsoverenskomsten  §  2 nr. 1 hvor det står:

"Renholdere skal ha sin lønn utbetalt som månedslønn. Månedslønnen beregnes på bakgrunn av

rammetimetallet".

Dersom arbeidstaker eller tillitsvalgte mener at rammetimetallet ikke er satt korrekt, har

overenskomsten regler for håndtering av dette i bestemmelsene om "prøverenhold", jf.

Renholdsoverenskomsten § 1 nr. 7.

Bestemmelsen i Reholdsoverenskomsten medfører at arbeidstaker får betalt for en på forhånd fastsatt

tid som det normalt skal ta å utføre renholdsoppdraget, uavhengig av hvor lang tid arbeidstaker faktisk

bruker. Bestemmelsen gir også uttrykk for den avtale som er inngått mellom tariffpartene om at

arbeidstaker normalt ikke får betalt ved forflytning mellom to oppdrag med rammetimetall.

Sett i sammenheng med Tariffnemndas presisering i brev til NHO Service av 18. september 2017, er det

svært uklart hvordan lønn skal beregnes, selv etter tariffnemndas siste presisering i

allmenngjøringsvedtaket.

Et annet eksempel er overenskomstens §  4  nr. 3, som i gjentatte saker har blitt tatt til inntekt for at

reisetid mellom ulike kunder ikke gir rett på lønn. l overenskomstens  § 4  nr. 3 står det at «renholdere

som blir pålagt arbeidsoppdrag på flere arbeidssteder for samme bedrift skal ha beregnet arbeidstid og

lønn for løpende tid mellom oppdragene ...» Fra arbeidsgivers side er det lagt til grunn at det med

«samme bedrift» her er ment samme kunde (med flere oppdragssteder).

Dersom det er meningen at forskriften skal forstås på en annen måte enn partenes praksis etter

Renholdsoverenskomsten § 7, ber Arbeidstilsynet om at Tariffnemnda presiserer dette nok en gang i

vedtaket, eller alternativt benytter adgangen etter allmenngjøringsloven § 6 til å fastsette andre lønns-

og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen.

Arbeidstilsynets konklusjoner

Arbeidstilsynet er av den oppfatning at det fortsatt er behov for allmenngjøring i bransjen. Derimot

mener Arbeidstilsynet at forslaget til forskrift slik den foreligger ikke gir tilstrekkelig avklaringer på de

utfordringer som er i bransjen. Det kan også stilles spørsmål ved om forskriften bidrar til å oppfylle

formålet om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

Forskriften er også svært ressurskrevende for Arbeidstilsynet å føre tilsyn etter. Uten nødvendige

endringer kan det bli vanskelig for Arbeidstilsynet å prioritere tilsyn med lønnsbestemmelser i

bransjen.

Det er opp til Tariffnemnda å fastsette utformingen av forskriften, og å veie hensynet til effektiv

håndheving mot andre relevante hensyn. Det er imidlertid Arbeidstilsynets oppgave å gjøre

oppmerksom på mangler i regelverket som gjør det vanskelig for Arbeidstilsynet å ivareta det

tilsynsansvar vi etter allmenngjøringsloven § 11 er tillagt.

Arbeidstilsynet vil oppfordre Tariffnemnda til å ta kontakt dersom nemnda ønsker vurderinger av

hvordan mulige endringer i forskriften påvirker muligheten for håndheving.
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VÅR REFERANSE

 

335729/2018

Arbeidstilsynet

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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