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UTTALELSE

NY ALLMENNGJØRINGSLOV NÅ!
Landsoverenskomsten for Elektrofagene har vært allmenngjort gjennom to
allmenngjøringsvedtak, nærmere bestemt på 7 petroleumsanlegg og i Osloregionen.
Vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler gjelder ut tariffperioden, og det må så kreves
nytt vedtak om allmenngjøring. EL & IT Forbundet har krevd videreføring av
allmenngjøring av LOK.
Den 20. desember 2010 hadde Tariffnemnda oppe til behandling kravet, og vedtok å
ikke videreføre forskrift om allmenngjøring av LOK for disse to områdene.
Tariffnemnda la til grunn at allmenngjøringsforskriften har virket etter sin hensikt og at
vilkårene for allmenngjøring ikke lenger er til stede. Dette til tross for at
Petroleumstilsynet (Ptil), som har ansvaret for at loven etterfølges på
petroleumsanleggene, hadde anbefalt at forskriften ble videreført. Ptil har også uttalt at
de ikke spesifikt har undersøkt om det har foregått sosial dumping på anleggene.
Elektroarbeidernes Fagforening har levert inn betydelig dokumentasjon for behovet av
fremdeles allmenngjøring av LOK på petrokjemianleggene. Denne dokumentasjonen har
blitt videreformidlet gjennom LO sine uttalelser, både i selve uttalelsene men også som
vedlegg, til Tariffnemnda.
Slik loven fungerer i dag er dokumentasjonskravet formidabelt og det er nesten umulig å
nå gjennom med krav om allmenngjøring av en tariffavtale. Vi frykter en oppblomstring
av sosialdumping, og utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.
Elektroarbeidernes Fagforening krever at dokumentasjonskravet i
allmenngjøringsloven blir fjernet.
Når en tariffavtale er allmenngjort følger det en del virkemidler med gjennom
allmenngjøringsloven. Virkemidlene er:
•
•
•
•

Innsynsrett for tillitsvalgtes i underleverandørers lønns- og arbeidsvilkår.
Informasjonsplikt: Bestiller og entreprenør plikter å informere nedover i
kontraktkjeden om at ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med
allmenngjøring.
Påseplikt: Bestiller og hovedentreprenør skal påse at alle firmaer i prosjektet gir
lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjøring.
Solidaransvar: Hvis ansatte hos underleverandører ikke får det de har krav på,
kan de rette lønnskravet oppover i kontraktkjeden.

Elektroarbeidernes Fagforening krever at innsynsrett for tillitsvalgte og
solidaransvar innføres uavhengig av allmenngjøring av tariffavtale.

