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    Elektroarbeidernes Fagforening 
    Hordaland, Sogn og Fjordane 

 
 
 
 
           Bergen, den 1. juni 2011  

 
EL&IT Forbundet 
 
 
Høringssvar - Forskrift om Elektroforetak og Kvalifikasjonskrav for Arbeid på 
Elektriske Anlegg og Utstyr 
 
 
Innledning 
Arbeid med elektrisk spenning medfører ved ukyndighet fare for liv og helse, samt kan 
medføre betydelig skade for samfunn, eiendom og virksomheter.  
 
Ut fra allmenne samfunnsbehov og videre for den som utfører arbeid med og på elektriske 
anlegg og utstyr, medfører dette behov for strenge krav til utdanning, kompetanse samt 
sikkerhetskrav i form av lov og forskrifter. 
 
Bruk av elektrisitet er svært utbredt i Norge da elektrisitet også er en meget viktig kilde til 
oppvarming i norske hjem og bedrifter. Dette i motsetning til andre land der gass, olje og kull 
er hovedkilder til oppvarming.  Det er også slik at vår bygningsmessige kulturarv og 
tradisjoner tilsier utstrakt bruk av trevirke i norske bygninger. Videre har vi et forsyningsnett 
som i stor grad avviker fra Europa for øvrig. Og vår plassering lengst nord i Europa utsetter 
våre installasjoner for betydelig større påkjenninger av vær- og  klimamessige forhold. 
 
Ovennevnte forhold er derfor grunnleggende i sine behov for høye krav til 
fagutdanning og kompetanse samt et ekstra strengt kvalitets- og sikkerhetsregime i 
Norge. Et regime som i sitt grunnleggende behov er strengere enn i øvrige land det 
ellers er naturlig å sammenlikne oss med. 
 
Gjennom elektrisitetens over 100 årige historie i Norge har det vært bygget ut slike strenge 
krav til fagutdanning, kontroll- og sikkerhetsregime innen elektrofagene. Her nevnes spesielt 
6 mnd i tilleggsutdannelse fra hovedmodellen i fagopplæringen, krav til faste ansettelser i 
elektrovirksomhetene, årlig oppdatering i sikkerhetsforskriftene og et strengt off. lov og 
regelverk for etablering av elektroforetak.  
 
Dette har spart samfunn og enkeltmennesker fra store omkostninger ved at statistikk over 
ulykker og brann med elektrisk årsak er lavere enn land vi naturlig kan sammenlikne oss 
med.   
 
Det er derfor med undring vi konstaterer at det utsendte høringsforslag etter EL&IT 
Forbundet sin mening ikke går langt nok i retning å møte slike krav og utfordringer. 
 
EL&IT Forbundet ønsker en betydelig strammere forskrift med bakgrunn i en uheldig 
utvikling på en del områder de senere år. 
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Vikar- og bemanningsselskapene / kontraktørvirksomhet    
Disse selskapene/virksomheten har de siste 10 årene i betydelig grad fått innpass i 
elektrobransjen. Med bakgrunn i en liberal tolkning fra dsb har det sammen med 
”misforståelser” fra elektroselskapene medført betydelige etablering av slik virksomhet. 
Spesielt innen områder som rehabilitering av bygningsmasse har det vært svært uryddige 
forhold. Selskap av typen ”tar alle oppdrag” også elektrisk arbeid er en gjenganger på disse 
områder.  Det lokale eltilsyn har gjort en rekke funn med svært grove feil og ofte står en 
rådløs eier/bruker av anlegg igjen som den store taper. 
Faste ansettelser og innstramming i tolkning av dagens lov- og regelverk er viktige 
grep for å motvirke ytterligere en slik uheldig utvikling.   
 
 
Fleksibilitet ved inn- og utleie 
Begrepet mangel på fleksibilitet ved store svingninger i arbeidstilgang er av noen brukt om 
elektrobransjen. Dette er feil. Like siden tidlig 1970- tallet har det vært et betydelig fleksibelt 
samarbeid vedrørende bemanning og svingende ordretilgang. Inn- og utleie mellom 
elektroselskap har vært et nyttig verktøy for å sikre god beskjeftigelse og tilgang på 
kvalifisert arbeidskraft. EL&IT Forbundet har vært positiv til en slik fleksibel inn- og utleie, gitt 
at tillitsvalgte og ledelse forhandlet fram protokoller med avklaring på lønns- og 
arbeidsforhold samt ansvarsforhold. 
Slik har bransjen kunne takle enorme utbygginger inne olje- og petrokjemianlegg, men også 
innen annen industri- byggeoppdrag. I en tidlig fase av denne praksis måtte det søkes 
dispensasjon fra sysselsettingslovens §27. Etter dagens lovbestemmelser er dette nå ikke 
lenger nødvendig. 
 
EL&IT forbundet mener at ved å åpne for inn- og utleie mellom virksomheter som er 
omhandlet av forskriften, kan en oppnå en betydelig fleksibilitet i elektrobransjen ved 
store svingninger i arbeidsoppdrag. Dette gir også en ytterligere beveggrunn som 
motsier at faste ansettelser ikke gir nok fleksibilitet.    
 
 
 
Fagopplæring/Rekruttering 
Det konstateres at ”ansatte” i bemanningsbyrå nå ofte er ordinære norske 
elektrofagarbeidere, som ikke får jobb i elektrobedriftene. En rekke av elektrobedriftene har 
tilpasset seg tolkninger i dagens FKE og beveger seg over til kun å ha egne ”kjerneansatte”. 
Hva dette vil ha å bety for framtidig fagutdanning/rekruttering til elektrofagene er vi urolige 
for. Vi formoder at det ikke er slik at myndighetene ser for seg at det er i 
bemanningsselskapene at framtidens elektrolærlinger skal få sin fagutdannelse. Det har de 
senere år vært et betydelig lavere inntak av lærlinger til elektrobransjen, men noe bedre en 
del steder i år. Fra EL&IT Forbundet ser vi ikke bort fra at dette har noe med en endret 
ansettelsespolitikk å gjøre. 
Fra andre fagområder ser vi at interessen blant ungdom for å søke til faggrupper med 
betydelig andel av bemanningsselskaper i bransjen, er klart synkende.          
 
EL&IT Forbundet påpeker den sterke sammenheng mellom faste ansettelser og  god 
rekruttering samt en vel fungerende og god fagopplæring. 
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Maskindirektivet 
Ved ELKEM sitt industrianlegg i Mosjøen, har vi kunne konstatere virkningene av 
Maskindirektivet og dsb sin tolkning av dette. Et direktiv som åpner for å kunne sammenstille 
og montere deler og komponenter til en maskin/produksjonslinje av leverandør, viste seg å 
tilsvare sammenstilling/montering av en hel fabrikk. Slik fremstod Maskindirektivet som 
overordnet kvalifikasjonsforskriften (FKE) og det mener EL&IT Forbundet er feil tolkning av 
lov- og regelverk. 

 

Problemet ble også synlig gjennom at det lenge ikke var mulig å få noen faglig ansvarlige i 
elektrobedrifter til å godkjenne installasjon. Etter en lengre prosess fant det sin løsning, men 
erfaringene tilsier en klargjøring vedrørende Maskindirektivets rolle under 
kvalifikasjonsforskriften. 
 
EL&IT Forbundet krever at Maskindirektivet må underlegges kvalifikasjonsforskriften. 
Det må skilles mellom montering/sammensetting av prefabrikert utstyr/deler 
tilhørende maskinen og elektrisk installasjon av denne.   
 
   
 
 
Oppsplitting av fagene  
Gjennom høringsbrevet og i forslag til ny tekst i kvalifikasjonsforskriftens § 6 åpner dsb for 
en betydelig oppsplitting av elektrofagene. Ved å legge inn deler av elektro-opplæringen i 
andre fag skal disse kunne foreta tilknyttede elektriske arbeider. EL&IT Forbundet er imot en 
slik oppslitting av faget og viser til en helhetlig fagutdanning samt avlagt fagbrev er det krav 
som i dag stilles til en fagarbeider som skal arbeide selvstendig. 
Da blir det en betydelig utfordring ved tolkning av hvilke arbeider som kan utføres av andre 
faggrupper – men også for begrepet ”arbeide selvstendig”. Dette da relatert til lærlinger og 
arbeider uten fagbrev. 
 
EL&IT Forbundet går mot en oppsplitting av elektrofagene slik 
kvalifikasjonsforskriften § 6 åpner for.   
 
 
 
EØS / Europeiske standarder 
Gjennom et omfattende europeisk samarbeid samt EØS-avtalen er det åpnet for europeiske 
standarder og gjensidig godkjenning av de enkelte lands utdanning. Senest ved 
implementering av Tjenestedirektivet samt Yrkeskvalifiseringsdirektivet 1.november 2010. 
EL&IT Forbundet er positiv til samarbeid om høye og strenge europeiske standarder, men er 
motstander av endringer som medfører at norsk lov- og regelverk blir svekket. Det er også 
åpning i EU/EØS avtalen om å ha eget og strengere lov- og regelverk dersom 
samfunnsmessige forhold tilsier dette.  
Gjennom den implementering som ble foretatt 1.november er det etter EL&IT Forbundet sitt 
syn åpnet for tildels betydelig lavere kvalifikasjonskrav til utenlandsk arbeidskraft. Samtidig 
er det ikke tatt med tilstrekkelig krav for å mestre språk og kommunikasjon. EL&IT 
Forbundet ser med bekymring på dagens overgangsordninger mellom elektrofagene ved en 
eventuell stevning for EØS domstolen. 
 
EL&IT Forbundet krever at for å arbeide selvstendig som elektrofagarbeider i Norge 
skal en ha avlagt norsk fagprøve eller tilsvarende egnethetstest. Prøven skal utføres 
med norsk tekst og besvarelse.     
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Monopol  
I høringsbrevet bruker dsb et negativt belastet ord som ”monopol” knyttet opp til 
elektrofagene og kvalifikasjonsforskriften. Dette reagerer EL&IT Forbundet på at et offentlig 
direktorat bruker ordet ”monopol” ved å trekke sammenligninger til de samfunnsmessige 
behov for strenge krav til fagutdannelse for arbeid på og med elektriske anlegg samt 
behovet for et off. strengt lov- og regelverk. 
Dette blir direkte umusikalsk i våre ører og viser vel egentlig at de juridiske forhold i større 
grad preger debatten kontra de fagmessige.  
 
EL&IT Forbundet mener at dsb med slike utspill, viser en mangelfull forståelse av de 
faglige krav og begrunnelser for et helhetlig fag. Vi mener også at de juridiske krav 
må tolkes ned til fordel for faglige krav til kompetanse og forståelse.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Kommentar til paragrafene 
 
 
 
 
§1 Formål 
Formålsparagrafen er negativt ladet. Er det mulig å formulere den positivt. Se 
endring i rød skrift. Det er positivt at underenheter av foretak er nevnt. 

Forskriften fastsetter minstekrav til foretak og personer som utfører arbeid på 
elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at elektriske anlegg blir sikre og 
funksjonelle samt at disse ikke fører til skade på liv, helse eller materielle 
verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.  

 
§ 2 Virkeområde 
Tidligere henvist til tilsynsloven, hvorfor er det vekk?  
 
Oljedirektoratet har tidligere i forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av 
aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) vist til forskrift om 
kvalifikasjoner for elektrofagfolk som en anerkjent norm i petroleumsvirksomheten. 
Videre har forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk vært en del av det regelverket 
som skal gjelde for anlegg som kommer inn under midlertidig forskrift 19. desember 
2003 nr. 1959 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og 
tilknyttede rørledningssystemer.  
Dette er viktig at videreføres i den nye forskriften, samt at det sikres at den nye 
forskriften implementeres i nødvendig regelverk for å oppnå dette. 
 
Paragrafen er noe uryddig da a, b og c går igjen to ganger i samme paragraf.  
 
A) Her må det sikres at forskriften blir gjeldende gjennom nødvendig 

implementering i lov/forskrifter. 
 
B) Her må det sikres at forskriften blir gjeldende gjennom nødvendig 

implementering i lov/forskrifter. 
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G) Elektriske tavler når arbeidet utføres av tavleprodusenten. Foreslått endring 

Når arbeidet utføres på tavleprodusenten sitt verksted. 
 
I) reparasjon av elektrisk utstyr når dette utføres av person som er fast ansatt 

hos produsent eller dennes representant i Norge og som kan dokumentere 
opplæring i foretaket.  
Her må det stilles krav om elektrofagbrev. 

 
C)  Den nederste har begrepet sjøredskaper. Hva er det?  
 
 
§3 Registreringsplikt 
Ingen kommentar 
 
§4 Plikt til å rette feil og mangler 
Her er en skjerping av kravet til å rette feil og mangler påpekt fra DLE. Dette er en 
positiv forbedring av dagens forskrift.    
 
 
§ 5 Krav til bruk av kvalifisert personell  
I forskriften er det videreført krav til faste ansettelser, det er positivt. Tidligere har 
DSB tolket dette til ansettelseslignende forhold.  
 
 
Endre første setning til : 

Foretak som utfører arbeid på elektriske anlegg og utstyr skal bare nytte 
personer som oppfyller kravene i §§ 6 til 10 og som er fast ansatt i foretaket. 

 
 
Endre siste setning til : 

Foretaket er ansvarlig for at den som er faglig ansvarlig leder for arbeidet, 
utøver arbeidet, er fast ansatt og er tilgjengelig innenfor foretakets normale 
arbeidstid.  

 
§6 Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske 

anlegg. 
 
Her gir forskriften åpning for ufaglært personell til å arbeide på elektriske anlegg. Vi 

foreslår at selvstendig tas inn i første setning. 
 

Den som arbeider selvstendig med bygging og vedlikehold av elektriske 
anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle 
arbeidsoppgavene.  

 
Hele setningen strykes 

Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men der 
fagutdanningen inneholder opplæring i til- og frakopling i tilknytning til 
feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres 
fagområde, kan utføre slike oppgaver dersom vedkommende har fått 
opplæring i samsvar med kravene i forskrift 28. april 2006 nr. 458 om 
sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.  
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Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med 
feilsøking, feilretting, utskrifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og 
vedlikehold av elektriske anlegg. 

 
Siste del endres 

Den som ikke oppfyller kravene i første ledd, kan bygge og vedlikeholde 
elektriske anlegg under direkte oppfølging av person som oppfyller kravene i 
første ledd.  
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette 
utføres under tilsyn av personell som tilfredsstiller kravene i §6 første ledd.  

 
 
§7 Kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig leder for arbeid på elektriske 

anlegg 
Begrepet faglig ansvarlig leder er bedre enn ”den som forestår” og vi foreslår at det 
beholdes. I veiledning heter det at prøven ofte betegnes som installatørprøven, det  
må beholdes. 
Det er kommet krav til at faglig ansvarlig leder må ha minimum 50 timer 
etterutdanning hvert 5 år. Det er positivt. Det er også kommet krav til å 
dokumentere praksis de 10 siste år, eller avlegge ny prøve. Det er også positivt 
 
 
§ 9  Kvalifikasjonskrav ved kontroll av elektriske anlegg  

Den som utfører kontroll av elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 
første ledd og i tillegg ha minst fem års relevant praksis fra bygging og 
vedlikehold av elektriske anlegg etter bestått fagprøve. Kravet gjelder ikke den 
som kun utfører visuelle kontroller.  

Visuell kontroll er helt ukjent som begrep innenfor elektrofaget. Setningen tas derfor 
bort.  
 
 
§ 10  Kvalifikasjonskrav ved offentlig kontroll av elektriske anlegg og utstyr 
Vi mener at kontroll av elektriske anlegg kun skal utføres av offentlig  
myndighet (DLE) og ikke utføres av private foretak. 
 
 
§ 11  Kvalifikasjonskrav ved midlertidig tjenesteytelse for person fra annen 

EØS  stat. 
Hele paragrafen er en liberalisering av kravene til utenlandske (EØS) 
elektrofagarbeidere. Vi mener at alle som kommer fra EØS land skal søke DSB om 
godkjenning for å arbeide selvstendig med elektriske anlegg i Norge. Om arbeidet er 
av midlertidig karakter er det allikevel farlig. Derfor må paragrafen slettes. 
 
 
§ 12  Krav til dokumentasjon og melding ved midlertidig tjenesteyting for  

person fra annen EØS stat 
Her henviser vi til kommentar til § 11 
 
 
§13 Saksbehandling og kontroll av kvalifikasjoner ved midlertidig 

tjenesteytelse for person fra annen EØS stat. 
Her viser vi til kommentar for §§ 11 og 12 
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§ 14 Godkjenning av person fra annen EØS stat på bakgrunn av yrkeserfaring 
Godkjenning til å utøve yrket. Her må paragrafen skrives på nytt. Det er dels  
vanskelig å forstå hele paragrafen og dels er dette en liberalisering av kravene til 
elektrofagarbeider. Hovedkrav er at utenlandsk elektrofagarbeider skal ha samme 
Krav til kvalifikasjon som norsk elektrofagarbeider. Det betyr 4,5 år utdanning med 
Avleggelse av fagbrev. 
 
 
§ 15  Godkjenning av person fra annen EØS stat på grunnlag av 

kvalifikasjonsbevis 
Hovedkrav er at det må stille like krav til utenlandske elektrofagarbeidere som til 
norske med 4,5 år utdanning samt avlegge fagprøve. Når det gjelder  
kvalifikasjonsnivået umiddelbart under nivået som følger av vedlegg 1 må dette 
avvises da vi kun har nivå som fagarbeider og lærling. 
 
 
§ 16 Prøveperiode eller egnethetstest ved søknad om godkjenning fra person 

fra annen EØS stat 
 
 
 
Generelt om paragrafene 11 til 17 
Slik som paragrafene fremstår virker de uoversiktlige. De burde vært slått sammen til 
en paragraf som omhandler kvalifikasjonskrav til elektrofagfolk fra EØS land. Når det 
 gjelder kravene til elektrofagfolk fra EØS land viser vi til tekst om paragraf 11 
 
 
 
§ 21  Godkjenning av kvalifikasjoner for personer som ikke omfattes av EØS 

avtalen. 
Her er det fylkesmannen det skal søkes til. Har fylkesmannen et apparat til å 
takle dette? Dersom ikke må det være DSB som godkjenner her også. 
 
 
§ 22  Språkkunnskaper 
Det kan ikke overlates til den enkelte oppdragsgiver eller arbeidsgiver å 
 avgjøre om språkkunnskapene er gode nok. Her må det stilles krav om en offentlig 
godkjent språktest. 
 
 
§23 Tilsyn og administrative tiltak 
Dersom man ikke følger opp § 4 så må man ilegges overtredelsesgebyr på lik linje 
med §§ 3 og 5 før et foretak kan fjernes fra el-virksomhetsregisteret etter ledd 4 i 
paragrafen. Det er positivt at det innføres overtredelsesgebyr. 
tredje ledd er som følger: 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3 og § 5 første ledd, kan ilegges 
overtredelsesgebyr. 
Ny setning må endres til følgende (endring i rød tekst):  
“Foretak eller den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3, 4 og 5 første ledd, kan 
ilegges overtredelsesgebyr.” 
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Behandling av FKE  
Elektroarbeidernes Fagforening har vært opptatt av å få til en så god høring som 
mulig. Vi har derfor behandlet høringsutkastet fra DSB datert 28.4.2011 på tre AU 
møter, et styremøte og en klubblederkonferanse. 
Vi har gjennomgått høringsbrev, veiledning og selve forslaget til forskrift da vi mener 
at alle tre har en relevans. 
Høringssvaret er nå sendt videre til behandling i forbundet forteller fagforingens leder 
Ove Toska 
 
 
 
 
Med Vennlig hilsen  
 
Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane  
 
 
 
Ove Toska (sign) 
Leder 
 
   

 


