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BEGJJERING  OM  FORTSATT DELVIS  ALLMENNGJØRING AV

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN/VO-DELEN FOR  SKIPS— OG

VERFI‘SINDUSTRIEN

1. INNLEDNING

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

allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips— og verftsindustrien (deres ref.

18/26878).

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

tilsluttede landsforeninger. Det vises for øvrig til at Norsk Industri 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.

I  forholdsmessighetsvurderingen må nemnda også særskilt vurdere det faktum at allmenngjøring

innenfor verft har vart i nærmere 10 år. Siden allmenngjøring er ment som et midlertidig tiltak må

man stille spørsmål om man ved fortsatt allmenngjøring i realiteten innfører en permanent

situasjon med minstelønnsregulering i denne bransjen.
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3. INNHOLDSMESSIGE  KRAV  —  DERSOM  TARIFFNEMNDA VEDTAR

ALLMENNGJ  ØRIN  G

Dersom Tariffnemnda skulle komme til at det er grunnlag for å vedta fortsatt allmenngjøring for

verft, er NHO av den oppfatning at det er meget viktig å påse at det blir samsvar mellom

forskriften og den underliggende tariffavtalen.

I begjæringen fra LO kreves det at unntakene "inntatt på stedet" fjernes i forskriften, under

henvisning til årets særskilte forhandlinger om reisebestemmelsene i Industrioverenskomsten.

Det er imidlertid viktig å understreke at forhandlingene resulterte at bestemmelsene om "inntatt

på stedet" i overenskomstens § 8.1 ble sløyfet, samtidig som man definerte tre ulike

ansettelsesformer i overenskomsten  §  8.2.1  ("bedrift"), §  8.2.2  ("fast arbeidssted") og §  8.2.3

("reisebetingelser"). Overenskomstens  §  8.1 og § 8.2 utgjør et regulatorisk hele. Man kan derfor

ikke godt bare sløyfe "inntatt på stedet", uten at man samtidig forskriftsfester de tre ulike

ansettelsestypene.
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