
 ELEKTROFAGENE 
ANGRIPES 

Regjeringen ønsker 
seg friere flyt av 

 arbeidskraft og 
mer konkurranse 

fra utlandet.



DSB står sentralt i arbeidet med ny forskrift

Høyt sikkerhetsnivå

Norge har et høyt nivå på el-sikkerheten. En viktig årsak er god 
fagutdanning samt et ryddig arbeidsliv. Nå gir myndighetene etter for 
et sterkt press fra markedskreftene og EU, og de er villig til å fjerne 
viktige regler i Forskrift for Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk:

• å endre forskriften slik at installatør og montør ikke lenger skal 
 behøve å være ansatt i samme bedrift
• å endre forskriften slik at utenlandsk arbeidskraft ikke lenger skal  
 behøve å ha tilsvarende utdanning som kreves i Norge

Konsekvensen er:
• Svekket elsikkerhet for kunde, samfunn og vi som jobber i bransjen
• Dårligere fagopplæring
• Mer midlertidige ansettelser
• Mer sosial dumping
• Mer bruk av bemanningsselskaper
• Svekkelse av dagens lærlingordning

EL S I KKERHET
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Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap



 

Vi trenger et seriøst arbeidsliv 
– nei til useriøse firmaer med ”montører” 
uten fagutdanning

EØS-systemet gjør at utenlandske firmaer kan konkurrere om oppdrag 
i Norge. EU-reglene er til for å skape fri flyt av bl.a. arbeidskraft, uten 
tanke for elsikkerheten. Vi ønsker seriøse arbeidere velkommen. 
Men vi vil ikke akseptere at useriøse bedrifter skal sette standarden i 
arbeidslivet.

Det må derfor stilles samme krav til kvalifikasjoner for utenlandske 
bedrifter som til de som er etablert i Norge. De som ikke kan doku-
mentere tilsvarende kvalifikasjoner som norsk fagutdanning, må 
avlegge fagprøve i Norge.

De som skal arbeide som faglig ansvarlig må også dokumentere 
fullgode kvalifikasjoner eller avlegge installatørprøve.



Vern mot innleie fra bemanningsselskaper

Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som 
omfattes av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE), er 
godkjent opplæringsbedrift med faste ansatte og har 50 % egen-
produksjon.

Forskriften skal også kreve fagutdanning 
for ansatte hos produsent av elektrisk 
utstyr/maskiner

• Eiere og brukere av utstyr/maskiner levert av produsenter har krav  
 på samme trygghet som brukere av annet elektriske anlegg
• De som utfører installasjon og reparasjon av elektrisk 
 utstyr/maskiner har også behov for elektrokompetanse

 Nei til sosial dumping

 Vi ønsker utenlandske arbeidstakere velkommen til Norge, 
 men norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde.



Utgitt av: Elektroarbeidernes Fagforening – Hordaland, Sogn og Fjordane, 

Elektrikernes Fagforening Trøndelag, Elektromontørenes Forening Oslo, 

Heismontørenes Fagforening, Rogaland Elektromontørforening, El & IT distrik-

tene Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland, Rogaland og Oslo/Akershus 

Vi krever:
• at forskriften sikrer kvalifikasjonene for 
 elektroarbeiderne fra alle land slik at kunden kan  
 være trygg på elsikkerheten

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

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


