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Svar på høring - begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av 
landsoverenskomsten for elektrofagene 
 
Viser til brev av 06.07.2022 Høring om begjæring om fortsatt delvis allmenngjøring av 
landsoverenskomsten for elektrofagene. 
 
Arbeidstilsynet mener allmenngjøring på dette området fortsatt er viktig og bør videreføres. Dette er 
et viktig verktøy i arbeidet mot blant annet sosial dumping og a-krim innen elektro.  
 
Vi viser til Fafo sitt notat om lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer fra høsten 2020. Denne 
rapporten viser blant annet at det fortsatt er arbeidstakere som har timelønn under laveste 
allmenngjort sats, og at det er ikke-bosatte og arbeidstakere med D-nummer som ligger under eller 
rett over minstesatsen sammenlignet med bosatte.  Videre viser vi også til årsrapporten fra Fair Play 
Bygg Oslo og omegn som viser at selv om bransjen tilsynelatende er en gjennomregulert bransje med 
ordnede arbeidsforhold, så er det utfordringer også i denne bransjen. 
 
Kommentarer til de enkelte bestemmelsene: 
 
Virkeområde § 2 
Arbeidstilsynet har tidligere gitt innspill til Tariffnemda om vindkraftutbygging og solkraftutbygging 
omfattes av forskriften. Dette er ikke kommentert i begjæringen. Arbeidstilsynet er av den oppfatning 
at det er viktig at virkeområdet er så tydelig som mulig for å unngå tolkningsfeil.  
 
Utgifter til reise, kost og losji, § 5 
Ordlyden er foreslått endret bl.a. på bakgrunn av innspill fra Arbeidstilsynet. Vi er enig i at forslaget til 
ny ordlyd er bedre, men vi viser til Arbeidstilsynets innspill til tariffnemnda av 01.04.2022, punkt 5 når 
det gjelder problemstillingen om plikt til å utbetale utgiftene. 
 
Vi registrere også at ordlyden «utenfor hjemmet» og utenfor sitt hjemsted» ikke er kommentert. 
 
Arbeidstilsynet har også tidligere gitt innspill om det er mulig å etablere særregler når det gjelder 
utbetalingstidspunkt for lønn. Utbetalingstidspunkt for lønn er foreslått tatt inn i allmenngjøring av 
tariffavtaler for godstransport på vei. Vi kan ikke se at dette er kommentert i begjæringen om 
videreføring av allmenngjøring innenfor elektro. 
 
Vi viser for øvrig til de innspill som kommer frem i Arbeidstilsynets brev til Tariffnemnda fra april 2022.  
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Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2022/32740. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
 
 
Tonje Faanes 
seksjonsleder 
 

 
Mona Iren Volent 
seniorrådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk signert. 
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