
 
 

 
 
 
 
 
 
VEDRØRENDE ARBEIDET MED ENDRINGER I YRKESFAGLIG OPPLÆRING   
Regjeringen har satt i gang et betydelig arbeid med gjennomgang av yrkesfaglig 
utdanning. Sentralt i dette står implementering av EU direktiv 201355 samt tiltak mot 
frafall under videregående opplæring. 
Arbeidet så langt viser politiske føringer for å åpne opp til å forkorte dagens læretid i 
elektrofagene samt stykke opp dagens helhetlige fagopplæring gjennom åpning for 
tillatelse for arbeid på deler av elektrofagenes fagområder.    
Dette opplever vi som et alvorlig angrep på dagens «grunnmur» av faglige forskrifter og 
lovregulert opplæring som gjennom mer enn 100 år er bygget opp politisk og 
bransjemessig for å sikre liv, eiendom og øvrig skade som er knyttet til ukyndig bruk av 
elektrisitet.  
 
Gjennom det pågående arbeid fanger vi opp signaler om en utvikling som gjør oss urolig for 
nettopp et svekket sikkerhetsregime. 
 
Elektrofagene har gjennom årene og vil også i tiden fremover stå overfor en stadig økende krav 
til kompetanse gjennom som «frontfag» å installere ny teknologi basert elektrisitet. Dagens 
avviksmodell på 4,5 år fra hovedløpet på 4 år i yrkesfagopplæringen er kommet nettopp med 
bakgrunn i elektrofagenes store behov for teoretiske og sikkerhetsmessig kompetanse. 
Elektrofagene er populære fag som mange ungdommer søker til. Derfor har elektrofagene 
sammen med samfunnets og arbeidslivets behov utviklet seg til å bli blant våre aller største 
opplæringsfag og derunder også i antall lærekontrakter. 
Faktisk er situasjonen slik f.eks i Bergensregionen innen elektroinstallasjonsbransjen, at 
hver femte ansatte er lærling.  
  
Frafall under videregående opplæring er dokumentert langt under de erfaringstall på 30% som i 
mange sammenheng fremheves. 
 
Vedrørende implementering av EU direktiv 201355 viser vi til det spesielt høye forbruk av 
elektrisitet som er i Norge, de klimatiske forhold vi har samt de bygningsmessige standarder og 
materialer som brukes.  Dette gir særlige behov for et strengt sikkerhetsregime og underbygger 
sterkt betydningen av å ha strenge prosedyrer for kontroll og godkjenning av arbeidssøkende 
fra andre land. Vi er særlig bekymret for begrepet «delvis tilgang til yrket». 
 
Gjennom å åpne for at deler av de elektriske installasjoner skal kunne utføres av arbeidere med 
delvis og begrenset fagkunnskap, oppsplittes og begrenses det helhetlige faglig og 
sikkerhetsmessige installasjonsarbeidet.   
I en tid hvor yrkesfagene og det enkelte fagbrevs kompetanse og status ønskes hevet, vil 
en oppsplitting medvirke til det motsatte.  
 
Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane advarer på det sterkeste 
mot en svekkelse av faglige forskrifter og opplæring.  

UTTALELSE 
 
Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane. 
Vedtatt på årsmøtet i representantskapet 8. april 2016 


