
 
 
 
 
 
 
NEI TIL TARIFFAVTALE MED VIKARBYRÅ 
 
Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane ønsker å 
organisere flest mulig av de som vi har anledning t il å organisere. Vi ønsker 
at disse i størst mulig grad skal være ansatt i bed rifter som forestår og 
utfører arbeidet. Vi ønsker ikke outsourcing av arb eidskraften. Derfor sier 
vi nei til tariffavtale med vikarbyrå.   
 
Etter at §16.12 kom inn i Landsoverenskomsten ved oppgjøret i 2006, har 
forbundets ledelse ved flere anledninger tatt opp ideen om å opprette tariffavtale 
med vikarbyråer. 
På slutten av 2006 kom det en henvendelse til oss fra Forbundets 
forhandlingsavdeling om å opprette tariffavtale med Rent, og våren 2007 hadde 
Installasjonsutvalget spørsmålet til behandling i sitt møte. 
Ved begge disse anledninger har styret i vår fagforening reagert svært negativt 
på ideen. Reaksjonen er synliggjort overfor forbundets ledelse. 
 
På Landstariffkonferansen i Kristiansand i oktober 2007 var temaet også oppe til 
debatt. En debatt som skapte sterkt engasjement. Etter forslag fra 
redaksjonskomiteen ble det flertall for å utsette behandlingen om tariffavtale for 
vikarbyrå, til en ny konferanse tidlig i 2008.  
 
Landstariffkonferansen var imidlertid krystallklar på å ”stramme inn” bruk av 
vikarbyrå i sin helhet i bransjen. Dette gjennom vedtak om å:  

• tette åpning for innleie fra vikarbyrå i dagens LOK § 16.12   
• stramme inn LOK §17 om innleie i sin helhet 

 
Disse vedtakene viser klart at Landstariffkonferansen ikke ønsker at vikarbyrå 
skal være en aktør i elektrobransjen. Det er ikke noe som indikerer at dette har 
endret seg, og derfor sier vi fortsatt nei til tariffavtale med vikarbyrå for 
elektrobransjen. 
 
 
 
 
 
 
 

UTTALELSE 
 
Elektroarbeidernes Fagforening, Hordaland, Sogn og Fjordane.  
Vedtatt i styremøte 22. januar 2008 



Vår motstand baserer seg blant annet på følgende forhold. 
• Omfangsbestemmelsen i LOK §1 gir ikke anledning til tariffavtale med 

vikarbyrå da overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, 
montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for 
automatisering, data, telekommunikasjon ……… 

• En ytterligere åpning for vikarbyråene sin virksomhet i 
installasjonsbransjen vil kunne  medføre at framtidige ansettelser vil være 
i vikarbyrå og ikke i installasjonsbedriftene. 

• Ansettelse i vikarbyrå er ofte av mer midlertidig art og faste ansettelser vil 
kunne være av mer ”proforma karakter”.   

• Forslaget vil kunne bety en svekkelse av opplæringstilbud og antall 
lærlingeplasser i bransjen, og med det også rekruttering til bransjen.  

• FKE§12.1 vil kunne undergraves. Forskriften sier klart at montørene ” 
skal stå under faglig ledelse av den som forestår a rbeidet og være 
ansatt i samme virksomhet”. 

Tariffavtale med vikarbyrå vil bryte med hele vårt forbunds historiske linje. På sikt 
mener vi det vil kunne medføre ytterligere forskjeller, og en mer uoversiktlig 
bransje. Som forbund burde vi heller bruke energien på å få opprettet tariffavtaler 
med alle de ordinære elektroinstallasjonsbedriftene som i dag står uten avtale. 
 
Forslag:  
Foreslår å avvise forbundets ønske om å åpne for å opprette tariffavtale 
med vikarbyrå.  
 
 


