
 

Kompetanseforskriften 

Saken om kompetanseforskriften for nettselskaper er minst like prekær. 
Stadig flere nettselskaper outsourcer deler av den kompetansen de trenger 
for å drifte og vedlikeholde strømnettet. EL & IT mener det truer 
forsyningssikkerheten, og har blant annet fått støtte fra Norges Vassdrags 
og Energidirektorat (NVE). De har varslet en ny forskrift som skal 
stramme inn praksisen.  Olje og energidepartementet (OED) hadde 
forskriften på høring fram til 1. februar 2009, og denne ble i sin daværende 
form godt mottatt av EL & IT. Problemet er at den aldri har blitt satt ut i 
livet, til tross for at dette blir lovet gang på gang. Arbeiderpartiet flagget 
blant annet full støtte til EL & ITs syn før stortingsvalget i 2009. Nå er det 
på tide å innfri løftene. Tålmodigheten er brukt opp! 

EL & IT krever: 

• Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i OEDs 
høringsutkast, og i tråd med rådene fra NVE, blant annet ved at 
nettselskapene skal ha egne ansatte til drift, vedlikehold og 
beredskap. 

 

 

 
 

 

 

Vi streiker for: 
• Forsyningssikkerhet 
• Elsikkerhet 
• Faste ansettelser 

 
 

 



 

 

Uakseptabelt! 
 

I over to år har EL & IT Forbundets medlemmer ventet på to viktige 
forskrifter som er avgjørende for deres jobbhverdag. Den ene er forskrift 
om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) som legger grunnlaget for 
mye av det elektrofagfolk driver med. Den andre er kompetanseforskriften 
for nettselskaper (kompetanseforskriften), som er avgjørende for en sikker 
elforsyning og at nettselskapene plikter å ha egne ansatte for å drifte og 
vedlikeholde landets infrastruktur innen strømforsyningen. 

Dette er to forskjellige saker, men det er den samme politiske tenkingen 
som ligger bak. Norge har et høyt nivå på elsikkerheten. En viktig årsak er 
god fagutdanning gjennom lærlingeordning, samt et ryddig arbeidsliv. Det 
er et sterkt press fra markedskreftene og EU om at Norge må senke sine 
standarder.  
Vi krever at Regjeringen ikke liberaliserer installasjonsmarkedet og 
kraftforsyningen! 
 

 

De rødgrønne partiene må stå som garantist for at det skal være trygt å 
jobbe med elektrisitet. Og de må stå som garantist for at det skal være trygt 
å være forbruker av de samme anlegg. Sist, men ikke minst må de stå som 
garantist mot at sosial dumping og fagforeningsknusing ikke kommer inn 
bakdøra via forskrifter! 

 
 

 

 

 

FKE Forskriften, EL & IT krever: 

• Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører 
arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift. 

• Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter 
som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, 
har faste ansatte og har egenproduksjon.  

• Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner 
som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. 
De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge 
fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør. 

• Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent 
– det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.  

• Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om 
krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


