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Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale
for godstransport på vei
Parat støtter YS sitt krav om allmenngjøring av Godsbilavtalen av 2012 mellom Norges Lastebileier-Forbund
og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
(YS)/Yrkestrafikkforbundet (YTF) på den annen side. Følgelig støtter Parat også kravet fremmet av
Landsorganisasjonen i Norge om allmenngjøring av Overenskomst for godstransport av 2014 mellom
Norges Lastebileier-Forbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og LO/Norsk
Transportarbeiderforbund på den annen side.
Parat mener allmenngjøring er et hensiktsmessig tiltak for å motvirke konkurransevridning og sosial
dumping. Parat er av den oppfatning at den dokumentasjonen som foreligger er mer en tilstrekkelig til lovens
vilkår er oppfylt.
Det er en realitet at mye av de transportoppdragene utføres av transportbedrifter fra andre EØS-land. En
positiv avgjørelse fra nemnda er viktig, men det er avgjørende for å oppnå tilstrekkelig effekt av
allmenngjøring at norske myndigheter etablerer tilstrekkelig oppfølging og kontroll på dette området.
Transport på hjul har mange av de samme utfordringene som luftfarten hvor Parat har store
medlemsgrupper. Luftfarten er på samme måte som transport på hjul en grenseoverskridende industri,
preget av sterk konkurranse mellom internasjonale aktører, og hvor det er viktig å etablere rammeverk som
motvirker utnyttelse av arbeidstakere og legger til rette for like vilkår og sunn konkurranse. Parat støtter
derfor allmenngjøring som et tiltak som vil skape mer like vilkår og rettferdig konkurranse innenfor
grenseoverskridende bransjer. Tiltaket vil være positivt både med tanke på at det både vil være med på å
trygge den enkeltes arbeidsforhold samtidig som det bidrar til å sikre norske næringsinteresser.
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