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BEGJÅERING  OM  FORTSATT  DELVIS ALLMENNGJØRING  AV

OVERENSKOMSTEN  FOR  RENHOLDSBEDRIFTER

1.  INNLEDNING

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

allmenngjøring av overenskomsten for renholdsbedrifter mellom NHO og NHO Service og Handel

på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side (deres ref. 18/ 27114).

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

tilsluttede landsforeninger. Det vises for øvrig til at  NHO  Service og Handel 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.  S/ERLIGE MERKNADER

NHO  har i tidligere høringsuttalelser fremholdt at det vil være i strid med allmenngjøringslovens

formål å allmenngjøre overenskomstens høye normallønnsats. Dette standpunktet fastholdes.

Tariffnemnda bør derfor benytte unntakshjemmelen i  §  6.
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I den sammenheng vises det til at tariffavtaledekningen er relativt lav i bransjen, og at også mye

renholdsarbeid som er dekket av andre tariffavtaler utføres til en langt lavere timelønn, både

innen privat virksomhet (egenrenhold) samt kommunal virksomhet. I og med at det det bærende

hensyn bak allmenngjøringsloven er beskyttelse av arbeidstakerne og at allmenngjøingen etter

lovens forarbeider ikke skal gå lenger enn nødvendig for å sikre likeverdige forhold, bør

allmenngjøringssatsen ligge på et lavere nivå. Faren for en lønnsdrivende effekt er videre et

moment som trekker i denne retning. Det er bl.a. en tilbakevendende utfordring under

tariffrevisjonene for NHO Reiseliv, at renholdsoverenskomsten er allmengjort med sin

normallønnssats.

For en utdypende begrunnelse at standpunktet, vises til våre tidligere høringsuttalelser.
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