
ELEKTROFAGENE 
ANGRIPES
EL & IT Forbundet aksepterer ikke dette  
og gjennomfører politisk streik den 4.11.

Regjeringen vil ha friere flyt av arbeidskraft, 
mer konkurranse fra utlandet samt privatisere 
driften av kraftforsyningen

• El-sikkerheten svekkes 
• Fagene utvannes
• Vilkårene forringes



Uakseptabelt
Regjeringen vil liberalisere både installasjonsmarkedet og markedet 
for kraftforsyning. Dette er to forskjellige saker, men det er den 
sammen politiske tenkingen som ligger bak. Norge har et høyt nivå 
på el-sikkerheten. En viktig årsak er god fagutdanning gjennom lær-
lingeordning, samt et ryddig arbeidsliv. Nå gir myndighetene etter for 
et sterkt press fra markedskreftene og EU. De vil endre forskriften 
om krav til kvalifikasjon for elektrofagarbeidere og forskriften om 
bemanning av fagpersonell i nettselskapene
• slik at kravet om at installatør og montør skal være ansatt  

i samme bedrift opphører
• slik at kravet til nettselskapene om å ha egne ansatte til drift  

og vedlikehold opphører
• slik at det ikke lenger skal stilles samme krav til kvalifikasjoner  

for utenlandske elektrofagarbeidere som for norske

Konsekvensen av liberaliseringen er:
• Svekket el-sikkerhet for kunde, samfunn og vi som jobber  

i bransjen
• Svekket forsyningssikkerhet av strøm
• Dårligere fagopplæring
• Mer midlertidige ansettelser
• Mer sosial dumping
• Mer bruk av bemanningsselskaper
• Svekkelse av dagens lærlingordning



Vern mot innleie fra bemanningsselskaper
Hvis inn- og utleie av arbeidskraft blir dominerende, vil de faglige 
rettig hetene svekkes, fagopplæringen uthules og el-sikkerheten for-
ringes. Vi krever derfor at forskriftens krav om at den faglige ansvar-
lige (installatøren) og fagarbeideren (montøren) skal være ansatt i 
samme bedrift opprettholdes. Det vil bidra til å forhindre utbredelse av 
inn- og utleie. Vi krever også at inn- og utleie kun skal foregå mellom 
bedrifter som er godkjent opplæringsbedrift og har egenproduksjon. 

Nei til useriøse firmaer med  
«montører» uten fagutdanning
EØS-systemet gjør at utenlandske firmaer kan konkurrere om opp-
drag i Norge. EU-reglene er til for å skape fri flyt av bl.a. arbeidskraft, 
uten tanke for el-sikkerheten. Vi ønsker utenlandske arbeidstakere 
velkommen til Norge, men norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde. 
Vi vil ikke akseptere at useriøse bedrifter skal sette standarden i 
arbeidslivet. Det må derfor stilles samme krav til kvalifikasjoner for 
utenlandske bedrifter og arbeidstakere som for norske. De som ikke 
kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner som norsk fagutdanning, 
må avlegge fagprøve på lik linje med de som tar fagutdanning i Norge.

Nettselskapene må ha egne ansatte 
Flere elektrisitetsverk/nettselskaper har konkurranseutsatt drift og 
vedlikehold av kraftlinjer og transformatorstasjoner. De har tømt be-
driften for egne ansatte til slikt arbeid. Gode fagkunnskaper og gode 
kunnskaper om eget nett er en forutsetning for å beholde den gode 
forsyningssikkerheten til husstander og arbeidsplasser. Anbud på slike 
tjenester i et åpent marked er en trussel mot en stabil strømleveranse. 
Kaoset i jernbanen burde være en tilstrekkelig advarsel mot alle som 
ønsker å konkurranseutsette drifts- og vedlikeholdsoppgaver. 



Vi krever:
• at utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner 

som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. 
De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene må avlegge fagprøve i 
Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør som må av-
legge installatørprøve.

• at elektrofagarbeideren skal være fast ansatt i en bedrift med 
ordnede lønns- og arbeidsforhold

• at den faglige ansvarlige (installatøren) og fagarbeideren 
(montøren) skal være ansatt i samme bedrift

• at den som har konsesjon til å drifte og vedlikeholde strømnettet 
skal ha egne ansatte til disse oppgaver

• at inn- og utleie bare skal kunne foregå mellom bedrifter som 
omfattes av forskrift om kvalifikasjoner for elektro-fagarbeidere

• at krav til fagopplæring også skal gjelde ansatte hos produsent 
av elektrisk utstyr/maskiner

Politisk streik 4. november
EL og IT Forbundet gjennomfører politisk streik i hele landet. Vi aksep-
terer ikke utvanning av faget, ikke sosial dumping og ikke svekket 
sikkerhet.

Vår fagutdanning – din sikkerhet!
Utgitt av: EL & IT Forbundet i Oslo & Akershus, Hordaland & Sogn 
og Fjordane, Rogaland, Trøndelag, Vestfold & Telemark, Hedemark 
& Oppland, Buskerud, Østfold, Agder, Møre og Romsdal, Nordland, 
Troms & Svalbard og Finnmark. Elektromontørenes forening i Oslo 
og Akershus, Rogaland Elektromontørforening, Elektroarbeidernes 
Fagforening Hordaland og Sogn & Fjordane, Elektrikernes Fagforening 
i Trøndelag, E-verkets Arbeiderforening, E-verkenes Fagforening 
Vestlandet, Energiforeningen Sogn og Fjordane, IKT-Bransjens  
Fagforening og Heismontørenes Fagforening.  

Mer info. om FKE-saken finner du på: www.elogit.no – oppropsliste og film på www.emf.no 
og Facebookgruppa Elektrofagene angripes, Norge brenner!


