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Åpenhet om tariffavtaler 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – er landets største organisasjon for ingeniører 

og teknologer med over 96 000 medlemmer. Vi organiserer medlemmer i alle sektorer og over hele 

landet. 

 

NITO ønsker en slutt på at virksomheter som behandler sine ansatte godt, taper mot kyniske 

konkurrenter som ikke ivaretar grunnleggende menneskerettigheter – og som mangler anstendige 

arbeidsforhold. Forbrukerne må få god informasjon, så de kan gjøre opplyste valg av varer og 

tjenester. 

 

Stortinget har vedtatt åpenhetsloven, som trer i kraft første juli neste år. NITOs kongress, som ble 

avholdt i november 2021, uttalte at loven er et viktig steg i retning av et mer ryddig, transparent og 

organisert arbeidsliv. 

 

Tariffavtaler er et sentralt element i partssamarbeidet. En tariffavtale gir forutsigbarhet for 

medvirkning, lønn og arbeidsforhold. Den er uttrykk for et anstendig arbeidsliv. NITO ønsker at 

virksomheter blir pålagt å opplyse om hvilke tariffavtaler de har i sin virksomhet. Deres varer og 

tjenester må få tydelig merking med dette overfor kundene. 

 

 

NITO er likevel bekymret for at loven ikke går langt nok. Da Stortinget behandlet åpenhetsloven, 

spilte NITO inn et forslag om at loven skulle kreve åpenhet om tariffavtaler i virksomhetene. NITO 

opplevde at våre innspill fikk støtte fra AP, Senterpartiet og SV, som da var i mindretall. NITO håper 

at regjeringspartiene vil vise at de mener alvor med å støtte opp under det organiserte arbeidslivet. 

Ved å kreve at alle større virksomheter skal oppgi om de har tariffavtale, blir det synlig for 

omverdenen om de har partssamarbeid på arbeidsplassen, og andre kan selv velge om de vil være 

kunde av selskapet. 

 

Når virksomheter pålegges å opplyse hvilke tariffavtaler de har i virksomheten gjennom årsrapporten, 

vil det legge til rette for kvalitetsstempel der varer og tjenester får tydelig merking med dette overfor 

kundene. Det vil også kunne tjene som en indikator på anstendige lønns- og arbeidsvilkår for 

investeringsfond som har krav om å plassere en andel av sine investeringer i slike virksomheter. 



 

 

Om Norge går foran kan det gjøre det mulig for andre land følge etter. Store 

multinasjonale konsern kan i dag plassere produksjon og profitt der de sparer lønn og skatt. Men 

de er avhengig av å få solgt varer og tjenester i kapitalsterke markeder. Hvis alle disse 

importmarkedene blir enige om at fordelene med frihandel forutsetter et minimum av 

anstendig arbeidsliv, bærekraft og vern tar vi et viktig skritt vekk fra den globale 

allmenningens tragedie. 

 

Opplysning om tariffavtale kan gi store deler av norsk næringsliv et kvalitetsstempel både her 

hjemme og internasjonalt. Norske virksomheter oppfyller stort sett krav om tariffavtaler og et 

anstendig arbeidsliv.  

 

NITO ber om regjeringens tilbakemelding med vurdering av å styrke åpenhetsloven med krav om 

opplysninger om tariffavtale i årsrapporten for virksomheter som er omfattet av loven. NITO bidrar 

gjerne med ytterligere innspill og dialog ved behov. 
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