I.
Det vises til forskrift av 10.05.21 nr. 2071 om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for
elektrofagene. Forskriften angir en delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
2020-2022 (LOK) mellom NHO og Nelfo på den ene side og mellom LO og EL & IT Forbundet på den
annen side.
I medhold av allmenngjøringsloven § 8 fremmer LO med dette krav om fortsatt allmenngjøring av
overenskomsten for perioden 2022-2024.
II.
I henhold til allmenngjøringsloven § 7 annet punktum opphører vedtak om allmenngjøring å gjelde
dersom partene i tariffavtalen ikke har fremsatt krav om nytt vedtak innen en måned etter at
tariffavtalen er avløst av en ny avtale.
EL og IT Forbundet og Nelfo ble gjennom meklingsmøter 19., 20. og 21. mai 2022 enige om en anbefalt
avtale.
Bilag 1:

Riksmeklerens møtebok i sak 2022-038 vedrørende tariffrevisjonen 2022 for
Landsoverenskomsten for Elektrofag,

Landsoverenskomsten for elektrofagene 2020-2022 ble avløst av ny avtale den 22.06.22, etter at
Riksmeklerens forslag ble godkjent ved uravstemning. Frist for å begjære fortsatt allmenngjøring vil da
utgå 22.07.22.
Partene avholdt møte 25.05.22 om regulering av nye lønnssatser pr 01.05.22.
Bilag 2:

Protokoll fra forhandlinger om nye satser den 25.05.22 mellom EL og IT Forbundet og
NELFO.

Landsoverenskomsten for elektrofagene for perioden 01.05.22 til 30.04.24 har blant annet følgende
reviderte satser:
For faglærte:
For ufaglærte:

kr. 234,14
kr. 205,46
III.

Arbeidstilsynet har i brev av 01.04.22 til Tariffnemnda pekt på at enkelte bestemmelser i
allmenngjøringsforskriftene er utfordrende.
På bakgrunn av Arbeidstilsynets innspill vil LO foreslå følgende presisering i forskriften § 5, som gjelder
utgifter til reise, kost og losji, som følger (overstrøket og understreket):
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§ 5. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter
nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.
Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt
ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og
losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan
avtales.
Endringen klargjør at arbeidsgiver på visse vilkår er ansvarlig for å dekke utgiftene til reise, kost og losji,
men at dette kan gjennomføres på ulike måter. Bestemmelsen kan dermed ikke forstås som bare å gi
et pålegg om å inngå avtale om utgiftsdekning, som Arbeidstilsynet peker på.
LO og NHO har for øvrig vært i kontakt med sikte på å avklare hvordan partene kan bidra til avklaring
av konkrete tolkningsspørsmål.
IV.
Allmenngjøringen for Landsoverenskomsten for elektrofagene trådte første gang i kraft 1. mai 2015. De
forhold som lå til grunn for den opprinnelige begjæringen gjør seg fortsatt gjeldende.
Arbeidstilsynet har utarbeidet et notat som gjennomgår tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av
allmenngjøringen innen elektrofag.
Bilag 3:

Epost fra Morten Støver i Arbeidstilsynet til Fellesforbundet datert 20.04.22, med
vedlagt notat om tilsyn med allmenngjøring innen elektrofag i perioden 2020-22

Notatet viser at det i perioden 2020 til april 2022 ble gjennomført 63 tilsyn på allmenngjøring innen
elektrofag. Det ble registrert brudd på reglene for lønn i 10 % av tilsynene. Dette er en økning fra 8 %
som ble registrert i perioden 2018 til 2020.
Det er også ut fra antall tilsyn registrert betydelige brudd på informasjons- og påseplikten.
Fafo v/Elin Svarstad og Bjorn Dapi, har i Fafo-notat 2022:07 utarbeidet en analyse av den lønnsmessig
fordeling innenfor allmenngjorte områder. Analysen er basert på SSBs sin lønnsstatistikk som ble
samlet inn høsten 2020.
Bilag 4:

Utdrag fra Fafo-notat 2022:07 om "Lønn i allmenngjorte bransjer, 2020" v/Elin Svarstad
og Bjorn Dapi

Den lønnsmessige fordeling blant arbeidstakere knyttet til elektrofagene er inntatt i pkt 4 (side 13 i
analysen).
Undersøkelsen har benyttet den allmenngjorte minstesatsen pr 01.06.19 på kr 189,52, som gjelder for
ufaglærte.
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Det er vesentlig ved lesing av undersøkelsen å ta i betraktning at elektrofaget er et regulert område der
de fleste arbeidsoppgaver skal utføres av faglært personell. Ufaglærte er således i et mindretall og skal
stå under ledelse av en fagutdannet person.
I figur 4.1 angis antall arbeidstakere i parentes (N). Det fremgår her at det høsten 2020 var registrert
23.847 lønnsforhold innenfor manuelle yrker og elektro, hvorav 20.656 av disse hadde Norge som
fødeland. 14,4 % av de registrerte lønnstakerne hadde dermed utenlandsk bakgrunn.
Videre fremgår at andel arbeidstakerne som lønnes dårligere enn den laveste allmenngjorte
timesatsen høsten 2020 (kr 189,52) er lik hva gjelder innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft fra EU Øst
(6 %), samtidig som andelen av utenlandsk arbeidskraft utenfor EØS ligger vesentlig høyere (13 %).
Enda høyere ligger arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge (15 %) og nyankomne arbeidsinnvandrere
med d-nummer (16 %). Dette er også en økning fra tidligere undersøkelse.
Tallene fremstår som høye ettersom statistikkgrunnlaget, som er hentet fra SSB, ikke inneholder
lønnsoversikt fra bemanningsbyråer - hvor innslaget av utenlandske arbeidstakere ligger høyt, og hvor
det kan forventes at lønnsnivået blant disse generelt ligger lavere. Det samme gjelder i enda større
grad utstasjonerte arbeidstakere fra utenlandske selskaper som heller ikke omfattes av
datagrunnlaget.
Store differanser mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft vil man også se i forhold til
arbeidstakere som hadde en timelønn fra kr 190 til kr 218 (minstesats+15%). Dette gjelder i særlig grad
arbeidstakere som ikke er bosatt i Norge og blant nyankomne arbeidsinnvandrere (d-nummer).
Mens 31 % av de østeuropeiske arbeidstakerne og 41 % av de utenfor EØS tjente under 218 kroner i
timen, gjaldt dette bare 16 % av nordmennene. Disse tallene viser med all tydelighet at for en stor
gruppe av utenlandske arbeidstakere fastsettes lønn ut fra de allmenngjorte minstesatsene, og i mange
tilfeller også lavere, og peker mot at det ligger et kontinuerlig sterkt lavlønnspress i næringen.
Tatt i betraktning at de fleste som utfører elektrisk installasjonsarbeid i Norge har fått sin fagutdanning
godkjent av DSB (DSB godkjenning), som innebærer at de kan arbeide selvstendig på elektriske
installasjoner – og skal avlønnes som fagarbeidere, utgjør dette en betydelig andel som blir utsatt for
det man vil karakterisere som sosial dumping.
Det uttales følgende i siste avsnitt under Sammendrag i rapporten (side 4-5):
«I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som landbakgrunn og/eller
at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at man nylig hadde ankommet Norge
og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjennetegnene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset
mot arbeidstakere som lå under eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene
går igjen når det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som
opprettholdes fra situasjonen i 2018.»
Dersom det allmenngjorte lønnsgulvet fjernes, vil det være høy risiko for at lønninger og andre tillegg,
som i dag er regulert gjennom forskriften, synker langt under tariffmessige standarder. Dette vil ikke
bare medføre økt sosial dumping, men vil også gi svært uheldige virkninger for tariffbundne
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virksomheter som vil få en betydelig økning i lavlønnskonkurransen fra ikke tariffbundne bedrifter.
V.
EL og IT Forbundet og Nelfo har i brev stilet til Tariffnemnda datert 02.06. d.å. bedt Tariffnemnda om å
vedta fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
Bilag 5:

Brev datert 02.06.22 til Tariffnemnda fra EL og IT Forbundet og Nelfo

Partene har særlig trukket frem at allmenngjøring av LOK har redusert omfanget av sosial dumping i
elektrobransjen. Det er videre fremhevet at
"… Partene er av den oppfatning at det er viktig at «gulvet» som
allmenngjøringsforskriften representerer videreføres for å hindre et tilbakefall til mer ekstrem
lavtlønnskonkurranse og konkurransevridning til ugunst for den seriøse delen av bransjen."
VI.
Av ovennevnte brev fra partene fremgår en henvisning til uttalelser fra Fair Play Bygg.
EL & IT forbundet, Nelfo og Fair Play Bygg i Oslo og Omegn har over flere år satt søkelys på elektro og
teleentreprenørbransjen.
Avsløringer som har fremkommet gjennom samarbeidet er omtalt i årsrapportene fra Fair Play fra
årene 2020 og 2021. 1 Utdrag fra disse omtaler blant annet grov utnytting av utenlandske elektrikere, og
vedlegges som
Bilag 6:

Utdrag fra årsrapport 2020 fra Fair Play Bygg Oslo og Omegn, «Elektrobransjen –
regulert, men uten tilstrekkelig kontroll?»

Fra innledningen i det vedlagte utdrag fra 2020 hitsettes (side 10 i rapporten):
«Fair Play Bygg har sammen med Kirkens Bymisjon, EL & IT forbundet og Nelfo avdekket et kriminelt
nettverk innenfor elektrobransjen. Nettverket har også forgreininger innen bygg, bilverksted,
transport og personlig pleie. Vi ser i denne saken at de kriminelle utnytter alle formene for
arbeidslivskriminalitet; det er id-tyveri, svart arbeid, dokumentfalsk, bruk av stråmenn, trusler og
vold, grov utnyttelse av arbeidsfolk som grenser til tvangsarbeid, eiendomsinvesteringer av ulovlig
profitt, konkursspekulasjon.»
Bilag 7:

Utdrag fra årsrapport 2021 fra Fair Play Bygg Oslo og Omegn, «Fair Play Bygg med varsel
om telekom-bransjen»

Årsrapportene for 2020 og 2021 kan finnes på følgende nettadresser:
https://fairplaybyggoslo.no/wp-content/uploads/2021/03/Fair-Play_2020-a%CC%8Arsmelding_nettversjon.pdf
https://fairplaybyggoslo.no/wp-content/uploads/2022/02/Fair-Play_2022-a%CC%8Arsmelding_til_nett_LR.pdf
1
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VII.
LO legger etter dette til grunn at det fortsatt vil være behov for allmenngjøring som et nødvendig tiltak
for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på
elektrooverenskomstens område.
VIII.
LO ber etter dette Tariffnemnda om å fatte vedtak overensstemmende med følgende
påstand:
Forskrift av 10.05.21 nr. 2071 om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
videreføres i ny forskrift med reviderte satser iht. Landsoverenskomsten for elektrofagene 2022-2024,
og med de endringer som er foreslått i pkt III.
***

Denne begjæring er elektronisk signert og sendt til nemnden ved epost.

Oslo, 29.06.2022

Håkon Angell
advokat

7

Bilag 1
RIKSMEKLERENS MØTEBOK

i sak 2022-038 mellom
EL OG IT FORBUNDET
på den ene side
°g
NELFO
på den annen side
vedrørende Tariffrevisjonen 2022 - Landsoverenskomsten for elektrofag
Den 19., 20. og 21. mai 2022 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3,
Oslo, under ledelse av mekler Bjørn Lillebergen.
Til stede for partene:
EL og IT Forbundet:
Jan Olav Andersen, Bjørn Fornes, Geir Ove Kulseth, Kim André Arnesen, Atle
Rasmussen, Øivind Wallentinsen, Dag Kopperud, Eystein Garberg, Torstein Kiland, Kai
Robert Johansen, Leif-Egil Thorsen, Espen Andersen, Tore Sunde, Øystein Tømmervik
og Alejandro Decap.
Nelfo:
Cathrine Aspestrand, Joachim Berge-Bang, Morten Dolvik, Jakob Grønnestad, Ove
Guttormsen, Alf Hjelmaas, Terje Hovet, Vegard Jelstad, Bjørn Erik Johansen, Rune
Kolbeinsvik, Svein Harald Larsen, Harald Lid, Lars Erik Lundgaard, Øystein Ramsøskar,
Ørjan Rongved, Ingar Tukun.
Det ble fremlagt:
1. Melding om plassoppsigelse fra EL og IT Forbundet mottatt 29. april 2022.
2. Riksmeklerens forbud mot arbeidsstans datert 29. april 2022.
3. El og IT Forbundets begjæring om at meklingen avsluttes datert 20.mai kl. 2400,
4. Diverse dokumenter.
Meklingen fant sted i fellesmøter og særmøter.
Mekleren fremla forslag til løsning som NELFO aksepterte, og som EL og IT Forbundet vil
sende til uravstemning med anbefaling.
Svarfrist ble satt til 22.06.2022 kl. 12.00.
hklingeiftble avsluttet kl. 05.15.

Protokoll
År 2022, den 19., 20. og 21. mai ble det
gjennomført tvungen mekling om
revisjon av Landsoverenskomsten for
elektrofag mellom Nelfo og
EL og IT Forbundet

Partene er enige om følgende endringer i overenskomsten
§1 Overenskomstens omfang og varighet
Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 1. mai 2022, og gjelder til 30. april 2024, og
videre for ett år om gangen, dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 to- måneders varsel
§3A
Generelt tillegg: kr 8,99
Følgende tekst inntas i § 3A:
Arbeidstaker kan arbeide selvstendig fra bestått fagprøve og fullført læretid.
Fagarbeiderlønn betales fra samme tidspunkt.

§3C
Følgende tekst inntas i § 3C:
Ovennevnte tillegg betales etter bestått fagprøve og fullført læretid, eller etter DSBgodkjenning.
Tillegget betales for samtlige timer.

§ 3G Bastillegg. Følgende tekst tillegges:
Basen skal delta i arbeidet og lede en gruppe arbeidstakere. Når det er hensiktsmessig, kan
det utnevnes flere baser. Basen skal holde seg orientert om forhold som kan være av
betydning for arbeidets fremdrift og lagets arbeidsforhold.

Ny tekst § 3H

1.

Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet
er bestemt.

2.

Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20
km hver vei ved bruk-ov-bil,-eller-2015 minutter hver vei ved bruk av bil eller offentlig
transportmiddel.

Merknad:
Der hvor ferjeforbindelser eller lignende varige trafikkforhold vesentlig endrer reisetiden for
bruk av bil, kan avtale om endret mønstringstidspunkt inngås med bedriften.
3.

Ved arbeid i lønnssystemene i §_4 betales reisetid utover 20-km eller 2015 min. med
fastlønn +fagarbeidertillegg (§ 3 A og § 3 C). Ved fastlønnsoppdrag lønnes tid utover
20 km eller 2015 min med §§ 3 A + 3C + 3E.

4.

Dokumenterte medgåtte reiseutgifter godtgjøres med maksimalt bedriften som
utgangspunkt.

5.

Bedriften kan beslutte å sette opp fellestransporter. I slike tilfeller er oppmøte
bedriften. I den enkelte bedrift kan man inngå avtale om annet oppmøtested.
Oppmøtetid er på bedriften tidligst 15 minutter før arbeidstidens begynnelse.
Fellestransport skal drøftes med tillitsvalgte, og bedriften skal ta rimelig hensyn til
arbeidstakernes bopel og arbeidsstedet.

6.

Den avtalte arbeidstid i bedriften kan, innenfor normalarbeidsdagens lengde (07001700), tilpasses arbeidsstedets mønstringstidspunkter hvis oppdraget har varighet
utover 5 dager.

7.

Bedriftene skal tegne en forsikringsordning som gir den samme økonomiske dekning
som yrkesskadeforsikringen ved annet oppmøtested enn bedriften.

Utvalgsarbeid
Partene er enige om at det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå
bestemmelsene om mønstring i LOK § 3H. Arbeidet skal gjennomføres i den kommende
tariffperioden.
Bestemmelsen har eksistert siden 1990 og er grundig innarbeidet i bransjen, og anvendes
både ved servicearbeider og på prosjektoppdrag. I lys av samfunnsutviklingen og for å sikre
gode arbeidsvilkår, samt fremtidig rekruttering til bransjen, er partene enige om at det er
behov for å vurdere bestemmelsene i LOK § 3H.
Formålet med utvalgsarbeidet er å vurdere alternative bestemmelser om mønstring og
reisetid. Utvalget skal vurdere eventuelt nye regler for arbeidstakere på både service- og
prosjektoppdrag, herunder om det er tjenlig med ulike regler avhengig av arbeidsform.
Partene skal i fellesskap utarbeide mandat for utvalgsarbeidet.
Partene forplikter seg til å sørge for fremdrift i prosjektet og organisere arbeidet.

Utvalget skal ferdigstille sine vurderinger og forslag til endringer innen 1. september 2023.

§ 4 Produktivitetslønnssystemer
Ny tekst i § 4 A utarbeidet av partssammensatt utvalg Akkord i tariffperioden 2020-2022
erstatter dagens tekst i § 4 A:
A.

Akkordtariffen for land

Vedrørende produktivitetsavtale Akkordtariffen for land vises det til Akkordtariff
landbasert virksomhet (Akkordtariffen).

1. Akkord er et produktivitetslønnssystem, hvor timelønna til akkordlaget regnes ut etter
mengden montert materiell og medgått tid. Montasjeprisene i akkordprislisten er
oppgitt i kr. per enhet og skal multipliseres med den til enhver tid gjeldende
akkordmultiplikator.

Akkordtariffen er inndelt i 12 deler:
Del 1 Generelle bestemmelser
Del 2-9 Sterkstrømslista
Del 10-12 Svakstrømslista

2. Akkordmultiplikator fra 1. mai 2022: 2,3XX

3. I akkordoppgave kan følgende inngå:
Akkordfordeling
Timeregistrering
Akkordtid
Fastlønn i akkord
Avtalt timebetaling
Reisetid akkord
Prisliste
05-07 avtalepriser
Jobbrekvisisjoner
Tillegg
Spesielle tillegg
Lokale avtaler

Merknad til § 4 B, C og D:

Alternative lønnssystemer til akkord/produktivitets- avtaler
1. Akkordtariffen land jf. § 4 B
2. Produktivitetsavtale for skip jf. § 4 B
3. Produktivitetsavtale for virksomhet onshore jf. del 14

§ 8 B nr. 4, andre avsnitt: Gjennomføring av regulering av overtidssatsene:
Det foretas ikke regulering for tariffoppgjøret 2022 og mellomoppgjøret 2023.

§9E pkt 4 og §9F pkt 7 og 8 endres til:
Reisetiden mellom anleggs sted og hjemsted påføres timelisten med angivelse av den
aktuelle tid og betales etter § 3 A. Reise utover ordinær arbeidstid og på fridager med tillegg
etter § 8. Reiser på disse dager skal så vidt mulig unngås. Reisetid betales for reiser ved
anleggets oppstart og avslutning, samt ved jul, vinterferie, påske, pinse, sommer- og
høstferie.

§ 13 Lønnsforskuttering ved sykdom og fødselspermisjon
Bedriften skal forskuttere lønn når arbeidstaker har rett til sykepenger, fødselspenger eller
svangerskapspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven.
Forskutteringen begrenses til det refunderbare beløpet fra folketrygden, med mindre lokale
avtaler hjemler noe annet.
Arbeidsgivers forskutteringsplikt forutsetter at arbeidstaker medvirker til beregning og
utbetaling i samsvar med NAVs rutine.
Arbeidsgiver betaler full lønn i arbeidsgiverperioden iht. gjeldende regelverk.

§ 16 Protokoll tilførsel til overenskomsten
Punkt 3 C endres til:
Retningslinjer for spise-, vaske- og skifterom samt sanitære forhold.
Det skal være separate dame- og herregarderobe og toalett med egen inngang. På rigg med
mi-ndreen heter for inntil 10-personer kan det avtales m ed be d r i ft-sti Hits velgt eat ■ kj øn n s d e 11 e
garderober og toalett-sløyfes, når-dette likevel ikke vil bli benyttet. Bestemmelsen gjelder
for nye prosjekter fra-1-. juii--2Q24T
Partene vil evaluere eventuelt avtalte unntak for rigger med-færre en n-l-Q personer-og
hvorvidt' denne unntaksadgangen bør videreføres-i t-ariffoppgjøret 2022

Akkordtariffen landbasert virksomhet
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå Del 2-12 i akkordtariffen i sin
helhet. Arbeidet skal gjennomføres i den kommende tariffperioden.
Mandat/formål:
Partene skal i perioden frem til 2024 gjennomgå og i fellesskap foreslå tekstendringer i del
2-12 i akkordtariffen landbasert virksomhet, samt oppdatere akkordtariffen med nye priser
jf. LOK § 16.11.
Det forutsettes at begge parters utvalgsmedlemmer anerkjenner behovet for tekstendringe
og oppdateringer i de respektive poster.
Organisering:
Partene forplikter seg til å sørge for fremdrift i prosjekt og organisere arbeidet.
Tidsplan:
Arbeidet skal være ferdig 1. september 2023.

Akkordtariffen landbasert virksomhet
Ny del 1 utarbeidet av partssammensatt utvalg Akkord i tariffperioden 2020-2022 erstatter
dagens del 1 i Akkordtariffen. Se vedlegg 1.

Offshore avtalen

Pkt. 3.7.4 endres til:
Endring av arbeidsplan
Endring av arbeidsplan kan finne sted og ny arbeidsplan utarbeides i samarbeid med de
tillitsvalgte før utreise. Endring av arbeidsplan for allerede avtalt arbeidsperiode etter
utreise, utløser betaling av ventetid på natt etter pkt. 4.3.
Endring av pkt. 7.2 Merknad:
Dersom det er avtalt med de tillitsvalgte hvordan uregelmessige arbeidsperioder skal
praktiseres iht. informasjonskrav i pkt. 7.1, betales det ikke ventetid på natt iht. Pkt. 4.3.2.
hvis oppdraget varer over 14 dager. Gjelder kun for uregelmessige arbeidsperioder.

Signaturside

Oslo 21. mai 2022

Forhandlingsleder EL og IT Forbundet

Forhandlingsleder NELFO

Vedlegg 1. Ny Del 1 Akkordtariffen

Akkordtariff Landbasert virksomhet
Innhold
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105 Innledning........................................................................

2

110 Forutsetninger for akkordarbeid...................................................................................................4
115 Akkordsystemets rutiner........................................
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120 Transport av materiell og utstyr på anlegg.................................................................................11
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11
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13

140 Spesielle bestemmelser for prislisteakkord...................................................................

14
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150 Arbeidsgiver som deltar i listeakkord.......................................................

15

155 Spesielle bestemmelser for høyspentarbeid - instrumenteringsanlegg - tavlemontasje på eget
verksted.............................................................................................................................................. 16
160 Punktpriser for eneboliger - rekkehus, garasjeanlegg og hytter.............................................. 16
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Vedlegg 1. Ny Del 1 Akkordtariffen

Del 1
105 Innledning

10

Listen er inndelt i 12 deler.
Del 1 Generelle bestemmelser Del 2 - 9 Sterkstrømslista Del 10 -12 Svakstrømslista

15

Listens 12 deler er inndelt i grupper.
Av gruppens tekst framkommer hvilke arbeidsoperasjoner denne dekker. Hver gruppe er
inndelt i posisjoner hvor de enkelte arbeidsoperasjoner framkommer.
Ut fra hver posisjon er det oppsatt en kolonne som angir posisjonens verdi.
EKSEMPEL:

Gruppe

Pos

Tekst

Pris

525

10

Kabel på bro

6,04

20

25

Systemets oppbygging
Hvilke arbeidsoperasjoner som er inkludert i akkordprisene fremgår av teksten i den enkelte
gruppe og posisjon. Det er forutsetningen at de faste prisene skal anvendes uansett om hele
arbeidsoperasjonen som fremkommer i den enkelte posisjon blir utført eller ikke.
Generelle poster
Generelle poster for den enkelte del av listen er samlet under gruppe 205-305-405 osv. og er

påført posisjonsnummer 10-15-20 osv.
30

Avtalepriser
Når det i tilslutning til akkordarbeid skal utføres arbeid som ikke dekkes i prislista, skal det
konfereres med bedriften om betalingsmåten før arbeidet settes i gang. Bestemmelsen
innskjerper plikten til å konferere om betalingsmåten før arbeidet settes i gang._Timesedler
skal spesifiseres.
En avtalepris er en skriftlig avtale, i form av en 05- eller 07-avtale, mellom akkordtaker og
prosjektleder om montasjepris for materiell eller arbeidsoperasjoner som ikke er prissatt i
akkordtariffen.
Under gruppe 207-307-407 osv. er det under posisjonsnummer 7 anført «Avtalepriser».
Inngås det avtale om montasjepris for materiell eller arbeidsoperasjoner som ikke er prissatt,
skal den avtalte pris merkes med 207.7-307.7-407.7 osv., avhengig av hvilken del av listen
avtalen henføres til.
Merknad til pos. 25 og 30: Akkordmultiplikator kommer i tillegg til avtalte 05- og 07-avtaler.
I teksten til et forslag til ny avtalepris skal det fremgå tydelig hva som inngår i prisen, og
eventuelt hva som ikke inngår. Det skal fremgå om prisen gjelder pr. meter, pr. m2, stk. eller
totalt. 05- og 07-avtaler påføres dato før innlevering.
En avtalepris regnes som godkjent dersom den ikke er tatt opp til reel behandling innen 14
arbeidsdager etter levering.

2
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35

Demontering
Ved nedskruing av anlegg reduseres alle priser i del 3-12 med 50%
Ved nedrivning av anlegg reduseres alle priser i del 3-12 med 75%
Merknad:
Med begrepet nedskruing menes hvor utstyret/materiellet tas ned med sikte på at de kan
brukes på nytt, eller hvor det erfare for skade på bygning/inventar eller mennesker. Med
begrepet nedriving menes hvor utstyret/materiellet rives ned

40

Definisjoner
Akkordmultiplikator- Akkordmultiplikatoren er en faktor som endres ved hver tariffrevisjon,
og oppdateres 1. mai hvert år. Prisene i prislista multipliseres med gjeldende
akkordmultiplikator iht. LOK § 4 A pkt. 2 for å få riktig montasjepris.
Akkordlag - er alle i arbeidslaget som deltar i en akkord. Det være seg fagarbeidere, lærlinger
og eventuelt arbeidstakere uten fagbrev.
Akkordtaker- er vedkommende i et akkordlag som har ansvaret for å føre akkorden.
Prosjektleder-Bedriftens representant på anlegget.
Partene på bedriften - Klubben og bedriften
Partene i tariffavtalen - EL og IT Forbundet og Nelfo
Akkordtid-Den tiden man produserer etter prislista og avtalepriser på en akkordjobb skrives
som akkordtid. Akkordtid føres under lønnsarten «Akkordtid».
Fastlønn i akkord - For enkelte arbeidsoperasjoner er det enighet om at disse godtgjøres
med fastlønn i akkord. Timene føres under lønnsarten «fastlønn i akkord» og timene
tillegges akkorden. I pos. 125 er det listet opp eksempler på hva som betales med fastlønn i
akkord.
Reisetid akkord -Det vises til LOK § 3 H pkt. 3. Timene føres under lønnsarten «reisetid
akkord» og timene tillegges akkorden.
Avtalt timebetaling - Det er enighet om at det lokalt på bedriften kan treffes avtale om en
fast timesats som benyttes i de tilfeller akkordtariffen sier at det skal avtales betaling. Avtalt
timebetaling føres som lønnsarten «avtalt timebetaling» og timene tillegges akkorden.

45

Akkordfordeling
Arbeidstakerne får andel i akkordoverskuddet i forhold til sin §3A lønn og det antall timer de
har deltatt i akkorden.

3
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Akkorden beregnes etterfølgende prinsipp:
AKKORDFORDELING
Anlegg

Ordrenr.:

Akkordnr.;

Prisliste og avtalepriser (05- og 07-avtaler) x multi

Kr

+ Timelønn avtalt timebetaling totalt

Kr

+ Timelønn fastlønn i akkord totalt

Kr

+ Timelønn reisetid totalt

Kr

= Akkordsum totalt

Kr

- Samlet utbetalt § 3A lønn

Kr

= Til fordeling

Kr

Fordelings % = Fordelingsbeløpet x 100

=

%

Samlet utbetaling § 3A lønn

For bedriften

Sted - Dato

For montørene

Akkordoverskuddet skal fordeles på samtlige timer som er medgått på arbeidet, uansett
kategori timer (akkordtid, fastlønn i akkord og reisetid akkord).
Dersom det har blitt utbetalt et akkordforskudd underveis, trekkes dette fra for de det måtte
gjelde, når endelig akkordetterskudd utbetales.
Gjenpart av akkordoppgjøret som tilstilles akkordtaker og arbeidstakernes tillitsvalgte ved
bedriften, skal være komplett med beregnings- og fordelingslister.

110 Forutsetninger for akkordarbeid
10

Akkordarbeid skal uhindret kunne anvendes.
Ingen av partene kan gjennom sine organisasjoner nekte eller hindre at det arbeides akkord
etter overenskomstens bestemmelser.

11

Arbeid som skal utføres etter akkordprislisten
Det er forutsetningen at arbeid på nybygg, forandringsarbeider og andre
installasjonsarbeider hvor priser finnes i prislista, utføres i akkord etter prislisten, hvis ikke en
av partene finner at arbeidets art, omfang eller særskilte driftsforhold medfører at prislistas
anvendelse virker urimelig.
Alle priser bygger på normal installasjon under vanlige arbeidsforhold. Avvikelser fra dette
som gjør arbeidet vanskeligere, gir arbeiderne rett til å nekte å bruke listen. Den samme rett
har arbeidsgiverne hvis avvikelsene gjør arbeidet lettere. I slike tilfeller skal det tas opp
4
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forhandlinger om endrede priser. Fra disse forhandlingene settes det opp protokoll som
forelegges organisasjonene for godkjennelse. Her er det meningen å sikre begge parter mot
urimeligheter. Dette skal avgjøres mellom partene før arbeidet påbegynnes. Oppnås det ikke
enighet på bedriftsplanet, kan spørsmålet legges fram for organisasjonene, eventuelt tas opp
i tariffrådet. Når det er enighet om, eller avgjort, at prislistens anvendelse virker urimelig, må
priser avtales for dette arbeidet. Er den annen part uenig i denne bedømmelsen, kan
spørsmålet bringes inn for tariffrådet til avgjørelse. Begge parters organisasjoner er enige om
at man skal søke den mest lojale anvendelsen av akkordtariffen, og at den virker til fremme
av produktiviteten i bedriften.
Merknad:
Akkordtariffen kommer ikke til anvendelse for arbeids- oppdrag som har mindre enn 24
timers varighet.
12

Tilrettelegging

Fra 2006 er alle oppgaver av administrativ art, tilrettelegging, arbeid med tegninger og materiallister
samt opprydding av eget avfall og transport av materiell (tiden som akkordlaget tidligere skrev som
administrativ tid), innkalkulert i akkordprisene innenfor arbeidsplassen (anleggsområdet og
bedriften). Oppgaver som foregår utenfor arbeidsplassen skal avtales.
Tabellen under viser hva som er Bedriftens ansvar og hva som er Akkordlagets ansvar. Lista er ikke
uttømmende.
Bedriftens Akkordlagets
ansvar
ansvar

Nr.

1

2

3
4
5
6
7
8

Før arbeidet påbegynnes plikter bedriften å sørge for planlegging av
arbeidet.
Under arbeidets gang påhviler det arbeidsgiveren i samråd med
akkordtakeren å organisere byggeplassen slik at arbeidet kan utføres
rasjonelt.
Tradisjonell oppstart og avslutning av oppdrag samt pålagt
tilstedeværelse ved etablering og avslutning er innkalkulert i
akkordprisene.
Utarbeide bemanningsplan
Justering av bemanningsplan/fremdriftsplan underveis

Utarbeide fremdriftsplan
Tilrettelegging i forbindelse med forandring av fremdriftsplan
Deltagelse på befaring/overlevering mellom bedrift og akkordlag
Deltagelse i møter av kontraktsmessige og prosjekterende art som
9 f.eks prosjekteringsmøter, konsulentmøter, arkitektmøter.
Deltagelse i møter med tekniske fag på byggeplassen, som f.eks
10 basmøter, fremdriftsmøter.
Konferanse med arbeidsgiver, byggeleder, oppdragsgiver, andre
11 håndverkere og eventuelt konsulent, arkitekt på byggeplassen.
12 Koordinering av egne aktiviteter i forhold til andre entrepenører.
Skriving av rekvisisjoner og jobbsedler om tilleggs- og
13 forandringsarbeider

5

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
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14 Tilrettelegging av tilleggs- og forandringsarbeider
Arbeidsgiver skal sørge for at montasjeunderlag i form av tegninger og
skjemaer, med detaljer og målestokk som er egnet for oppdraget. Samt
oppgave over materiell og utstyr med typebetegnelser og el. nr.
X
tilstilles
akkordtaker.
15
16 Justering og bestilling av materiell og utstyr iht. nr. 15.
Koordinering mellom elektrotegninger og andre faggruppers tegninger
for å unngå kollisjoner, sikre mulige framføringstraséer, tilpasse
17 installasjoner i tekniske rom hvor utstyr e.l. ikke er inntegnet/plassert.
18 Bruk av andre faggruppers tegninger for å klargjøre detaljer

X

X

X
X

19 Merarbeid pga. gal målsetting/symboler eller små feil på tegning

X

Tilrigging av arbeidslys og skjøteledning for eget bruk. Forutsetningen
20 er at det på forhånd eksisterer provisorisk anlegg for nevnte uttak.

X

Merknad: Bedriftens oppgaver i henhold til denne bestemmelsen er ikke innkalkulert i
prisene. Dersom bedriften pålegger akkordlaget arbeidsoppgaver iht. denne bestemmelsen,
skal det avtales betaling for dette.
Med akkordlagets ansvar menes at disse oppgavene er innkalkulert i akkordprisene.
13

Tegninger
I planleggingen inngår tilveiebringelse av bygningsmessige installasjonstegninger og om
nødvendig beskrivelse og koblingsskjemaer. Elinstallasjonstegninger må i alminnelighet
utføres i målestokk 1:50. Andre målestokker og digitale tegninger kan aksepteres når det
legges opp til bruk av spesielle tegningssystemer der detaljtegninger inngår som et ledd i
systemet. Tegningene skal være påført bygningsmessige hovedmål.

14

Materiell og utstyr
Arbeidsgiver skal sørge for at liste over nødvendig materiell og utstyr med typebetegnelser
og el.nr/vare nr. tilstilles akkordtaker. Eventuell justering av lista over materiell og utstyr er
innkalkulert i akkordprisene. Bestilling og rekvirering av materiell og utstyr etter lister og
kataloger er innkalkulert i akkordprisene. Dette gjelder både for det ordinære oppdraget og
for tilleggs-/forandrings jobber. Må utstyr/materiell hentes ved grossist, leverandør eller
bedriftens hovedlager, skal det avtales betaling for dette.

15

Medgått materiell
Prisene beregnes på grunnlag av medgått materiell som ikke bare er uttatt, men også brukt
på arbeidsstedet. - heri inkludert materiell til koblinger og nødvendig kapp.
I akkordoppstillingen skal det tas med det materiell og de apparater og utstyrsgjenstander
som faktisk er montert, iberegnet det som er medgått til koblinger og nødvendig kapp.
Materiell som blir defekt eller kommer bort, skal således ikke være med. Returseddel skal
fylles ut.
Det vil derfor vanligvis ikke være nøyaktig samstemmighet mellom akkordoppstilling og
sammendragsliste for utlevert materiell.

6
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20

Godt verktøy og komplett materiell
Prisene i akkordtariffen forutsetter at bedriftene holder tilstrekkelig og godt verktøy, og at alt
materiell skaffes komplett og i riktige dimensjoner snarest mulig etter at samme er bestilt av
akkordlaget. Materiellet skal leveres komplett og i riktige dimensjoner for å få en rasjonell
montasje.
Rekvisisjon av materiell skal gjøres i god tid av ansvarshavende montør iht. utlevert
materialliste som beskrevet i 110-14 og inngår i akkorden. Arbeidsgiver plikter å skaffe
materiellet snarest mulig etter bestillingen.

25

Mekanisk verktøy
Prisene i de nedenfor nevnte deler eller grupper av akkordprislista er basert på at det brukes
hensiktsmessig og praktisk anvendelig verktøy/mekanisk verktøy.

27

Opprydding og fjerning av

avfall

All tid som medgår til rengjøring og opprydding av eget avfall inngår i akkorden. Dette gjelder
også frakt av avfall til container/anvist sted, kildesortering og pålagt mellomlagring.
30

Oppbevaringsrom
Ved nybygg eller større ombygging og hvor det for øvrig viser seg nødvendig, skal bedriften,
såframt det lar seg praktisk gjennomføre, besørge et for de elektriske anlegg passende rom
for oppbevaring av materiell, verktøy, tegninger og arbeidernes klær. Dette rom skal holdes
oppvarmet.

35

Akkordarbeidets fordeling
Akkordarbeid skal fordeles på en bedrifts samtlige arbeidere, såframt ikke rent spesielle
forhold er til hinder for det. Når en arbeider har påbegynt en akkord, bør vedkommende ikke
uten nødvendighet tas fra akkordarbeidet og settes på timelønnet arbeid.

40

Fagmessig arbeid
Partene har alltid satt sin ære i å holde en høy faglig standard, og er enige om at denne ikke
skal forringes ved arbeid som utføres i akkord. Begge parter plikter å påse at denne
forutsetningen overholdes. Akkordprisene forutsetter fagmessig utført arbeid. Er et arbeid
ikke fagmessig utført og årsaken kan føres tilbake på akkordlaget, plikter akkordlaget å bringe
anlegget i forsvarlig fagmessig stand på egen tid uten ekstra lønnsomkostninger for
bedriften, ved å skrive medgått tid som akkordtid. Arbeidsgiveren må dekke eventuelt
materiell som går med.

115 Akkordsystemets rutiner
10

Akkordtaker
Det er bare fagarbeider, montør med fagbrev, som kan stå som akkordtaker.

7
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15

Akkordseddel
Akkordtaker og prosjektleder skal ved inngåelse av akkorder signere en akkordseddel, som er
bindende for begge parter. Der skal det tydelig fremgå omfanget av akkorden.
Alle kjente forhold om arbeidets omfang og mulige særbestemmelser skal være tydelig angitt
og denne akkordseddelen skal medfølge arbeidsordre/arbeidsbeskrivelsen.
For andre forhold som oppstår under arbeidets gang, f.eks tillegg og forandringsarbeider etc.
skal det skrives tilleggsakkordsedler som betraktes som en del av akkordseddelen.

Eksempel på akkordseddel
Anleggets navn:........................................Ordrenr.:.......................
Firma:.....................................................................................................................
Montasje av elektrisk sterk- og svakstrømanlegg etter foreliggende tegninger og beskrivelse, samt
framdrifts- og bemanningsplan. Arbeidet utføres etter Landsoverenskonsten § 4 A og Akkordtariffens
generelle del og faste prisliste.
Særskilte forhold
1. Oppmøtested er...................................................................
Reisetiden avtales til................. min. pr. person pr. dag.
2. Dersom det avtales bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse, dog maksimalt fra bedriftens
adresse til anlegget med..................km pr. dag pr. arbeidstaker.

Reisepenger betales etter offentlig kommunikasjon, for tiden kr............ pr. person pr. dag.
3. Arbeidsoppgaver som pålegges akkordlaget utenfor arbeidssted og bedriften, samt HMS-arbeid jf.
AML kapittel 6 skal det avtales betaling for. Konferanser med arbeidsgivers representant er
innkalkulert i prisene.
4. Hvis det blir aktuelt å bruke jobbrekvisisjoner for tillegg/forandringsarbeider, skrives disse av
akkordlaget. Betaling for arbeid på jobbrekvisisjoner avtales særskilt
5. Det forutsettes at det fortløpende treffes avtaler (05 og 07 avtaler) for arbeidsoperasjoner som
ikke er prissatt. Det vises til pos. 105.30.
6. Akkordforskudd avtales til kr............. pr time, såfremt ikke høyere forskudd kreves med bakgrunn i
deloppsett ihht. akkordtariffens Gr. 115-30.
7. Timesats for avtalt timebetaling avtales til kr........pr. time.
_______________ den_______________
For montørene For bedriften

8
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20

Sluttkontroll/Kvalitetssikring
Deltakelse i kvalitetssikring i henhold til Norsk Standard, kontroll og utfylling av skjemaer i
denne forbindelse, er innkalkulert i akkordprisene. Isolasjonsmåling av ferdig anlegg og
innlevering av denne verdi, er innkalkulert i akkordprisene, (se også pos.305.35)
Sluttkontroll ut over dette avtales det betaling for.

25

Timeregistrering
Timeregistrering skal føres slik at det fremgår tydelig hvilke arbeidsoperasjoner som har blitt
utført og timene skal kunne spesifiseres i de forskjellige kategoriene akkordtid, fastlønn i
akkord og reisetid. Timelister som det ikke er reist innvendinger mot før avlønning, anses
som godkjent. Arbeidstakerne er også pliktige til å spesifisere utførte tilleggs- og/eller
forandringsarbeider, og få disse kvittert av oppdragsgiver, hvis avtale forutsetter dette.
Akkordtaker skal til enhver tid ha tilgang til, eller få utlevert, alle timer som er relevant for
akkordoppgaven.
Føring av 1 timeliste pr. kunde pr. lønnsperiode inngår i akkorden og innleveres senest når
lønningsperioden er ute. Timelister eller lister over timer som vedlegges timelistene som går
utover dette skal det avtales betaling.

30

Forskuddsutbetaling
Partene på bedriften kan avtale et fast akkordforskudd. Varer akkordarbeidet over 4 uker,
kan likevel akkordlaget kreve at forskuddet beregnes ut ifra antatt akkordoverskudd.
Forskuddet utbetales da etter følgende ordning:
14-dagers utlønning: Beregning og utlønning ved 2. lønningsdag etter at akkordarbeidet
startet og deretter hver lønningsdag.
Månedsutlønning: Beregning og utlønning ved 1. lønningsdag etter akkordarbeidet startet,
såfremt akkordarbeidet startet minst 16 kalenderdager tidligere, og deretter hver
lønningsdag.
Alle utbetalinger skal skje på grunnlag av et antatt endelig akkordoverskudd. Hver annen
måned foretas regulering av forskuddsutbetaling på grunnlag av foretatte beregninger som
viser opparbeidet beløp. Ekstra forskuddsutbetaling skal være minst 3/4 av det antatte
tilgodehavende.
Den foreløpige akkordoppgaven skal være så reel som mulig og være grunnlag for det antatt
tilgodehavende.
Arbeidstakere uten fagbrev og lærlinger skal ha forskudd ut ifra sin andel av §3A-lønn.
Utregningsbeskrivelse:
1. Utregning av akkordforskudd skal settes opp på samme måte som endelig akkordfordeling.
2. Den fordelingsprosent man kommer frem til multipliseres med §3A satsen. Denne
multipliseres deretter med minst 75% og tillegges §3A satsen. Dette utgjør forskudd pr. time.
3. Har man fått utbetalt akkordforskudd før første beregning, skal differansen mellom det
utbetalte og beregning etter pkt.2. utbetales. Det beløp som fremkommer etter beregning i
pkt.2. skal betales for alle timer frem til ny beregning foreligger.
9
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4. Den timelønn som er beregnet ved innlevering av oppsett for akkordforskudd gjelder
deretter 2 mnd. fremover i tid, da nytt oppsett skal innleveres.
Akkordforskuddet skal fordeles på samtlige timer som er medgått på arbeidet, uansett
kategori timer (akkordtid, fastlønn i akkord og reisetid akkord).
35

Innlevering og utregning av akkordoppgave
Akkordtakeren skal snarest mulig og senest 1 uke etter avsluttet arbeid innlevere til bedriften
en så vidt mulig nøyaktig og tydelig skrevet akkordoppgave. For større arbeider, hvor det er
nødvendig, kan det avtales en lengre frist for innlevering av akkordoppgave dog ikke utover 2
uker. Den tid som går med til oppsetting av akkordoppgaven inngår i akkorden.
Akkordtakeren skal føre inn alle benyttede poster i prislisten, timer og eventuelle avtalepriser
inn i akkordoppgaven. Når akkordoppgaven er ferdig, skal den oversendes prosjektleder.
Prosjektleder skal bekrefte at akkordoppgaven er mottatt. Utbetalingsfristen starter den
dagen akkordoppgaven ble oversendt.
Akkorden regnes ikke som ferdig før oppgaven er oppsatt og innlevert. Når akkordtaker har
levert inn akkordoppgave innen fristens utløp, plikter arbeidsgiver å kontrollere denne slik at
utbetalingsfristen overholdes. Kontrollen skal omfatte både mengde og priser. For å få en
riktig oppgave må akkordtakeren føre sine oppgaver gjennom hele arbeidstiden og
arbeidsgiveren må levere gjenpart av materiellrekvisisjon (pakkseddel) for alt materiell etter
hvert som det leveres. Er det uenighet om mengde, skal oppmåling foretas i fellesskap på
stedet. Viser oppmålingen at akkordoppgaven er feil, og feilen kan tilbakeføres til
akkordtakeren, føres den tid som har medgått for akkordtakeren for deltakelse i oppmåling
som akkordtid. I motsatt fall betales den av bedriften.

Utregning foretas av bedriften. Akkordfordelingen undertegnes av akkordtakeren.
40

Rettelser i akkordoppgave
Eventuelle rettelser i akkordoppgave kan ikke gjøres uten i samråd med akkordtakeren, og
må foretas innen den frist som gjelder for akkordoverskuddets utbetaling. En hensiktsmessig
måte å gjøre rettelser i akkordoppgaven på er at arbeidsgiver leverer akkordoppgaven tilbake
med sine spørsmål og bemerkninger. Når akkordtaker har gjennomgått disse, konfereres det
nærmere om punktene. Oppstår det uenighet om rettelse, behandles dette som en tvist.

45

Tvist om enkelte punkter i akkordoppgjør
Er det tvist om enkelte poster i akkordoppgjøret, skal det som er uomtvistet, utbetales som
fastsatt i pos. 115.60.
Tvist om enkelte punkter er ikke gyldig grunn for å utsette utbetalingen, som da skal omfatte
det som ikke er omtvistet.

55

Tariffgebyr
Det vises til Landsoverenskomsten § 4E.

60

Utbetaling av akkordoverskudd
Akkordoverskuddet skal utbetales ved første ordinære lønningsdag, såfremt akkordoppgaven
er oversendt/innlevert senest 8 arbeidsdager før lønningsdagen. For større arbeider hvor det
er nødvendig, kan det avtales en lengre frist for utbetaling. Forlengelse av utbetalingsfristen
10
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kan bare nyttes når det er nødvendig f.eks ved større industri- og spesialanlegg, dog ikke
utover 4 uker.
65

Forandring av utført arbeid
Forandring av utført arbeid betales bare i tillegg når det foreligger skriftlig ordre fra bedriften
eller rekvisisjon fra entreprenør eller byggeleder.

70

Garantilønn ved akkordarbeid
Ved akkordarbeid er arbeiderne garantert sin timelønn etter §3A og C i LOK, samt eventuelt
utbetalt forskudd. Se pos.115.30
Her gjelder både forskudd avtalt enten på akkordseddel mellom de akkordtaker og bedriften,
eller utbetalt i henhold til innlevert prøveoppsett (for øvrig vises det til AML § 14-15).

75

Avslutning av akkorden
Prinsipielt skal hele arbeidet være fullført og idriftssatt før akkordoppgaven innleveres, men
hvis enkelte apparater eller deler mangler pga. leveringsvansker eller jobben av andre
grunner ikke kan gjøres ferdig, skal akkorden for det utførte arbeidet gjøres opp. Dette
gjelder også hvis jobbens opprinnelige spesifikasjon er utført, og det gjenstående arbeidet
kun er mindre tilleggs- og endringsarbeider, som ikke kan utføres rasjonelt.

120 Transport av materiell og utstyr på anlegg.
05

All transport internt på anlegget er innkalkulert i akkordprisene.

10

Materiell og utstyr forutsettes levert på byggets lager, container eller annet sted som blir
anvist i fellesskap av akkordlag og prosjektleder/bedrift. I de tilfeller materiell og utstyr ikke
blir levert på disse plassene skal det avtales betaling.

125 Fastlønn i Akkord
05

Betaling
Fastlønn i akkord godtgjøres med § 3 A lønn.

10

Uttaking av materiell og verktøy, samt innredninger eller flytting av materiallager
Første gangs uttak av materiell og siste gangs returnering av materiell, betales med fastlønn i
akkord. Det samme gjelder for fellesverktøy. Bestemmelsen gjelder ikke for henting og
tilbakelevering internt på byggeplassen. For å få betaling for innredning av materiallager eller
flytting av materiell på arbeidsplassen, må det foreligge avtale i forveien.

11
15

Utpakking og sortering av materiell inn i hyllene
Konferanse med nye kunder
Den tid som medgår for montøren til konferanser med nye kunder som flytter inn under
arbeidets gang på et bygg

11
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20

Arbeidstid under 3 timer
Arbeides det mindre enn 3 timer sammenhengende akkordtimer på en dag pga. at
arbeidstakeren tas fra arbeidsplassen, føres de arbeidede timer som fastlønn i akkord.
Hvis akkordarbeidet blir ferdig, eller må avbrytes pga. arbeidets fremdrift før 3 timer er gått
på en dag, føres timene som akkord.

25

Ventetid
Når arbeideren må vente på materiell som han i god tid har rekvirert, eller oppstår det
hindringer i akkordarbeidets rasjonelle fremme som skyldes bedriftens forhold, og annet
arbeid ikke kan anvises av bedriften, betales ventetiden. Ventetid som skyldes force majeure,
skal dog ikke betales.
Når det gjelder ventetid, er det samarbeidet mellom akkordtakeren og arbeidsgiveren som er
avgjørende for om det blir ventetid av noen betydning. Arbeidsgiveren må selv følge
arbeidets utvikling, og akkordtakeren må rapportere alle vanskeligheter straks han blir kjent
med dem. Før rapport er gitt kan ventetid ikke skrives. "God tid" for rekvisisjon av materiell,
må fortolkes til den tid det normalt tar å skaffe materiell til vedkommende arbeidssted.
Materiell til pågående arbeid forutsettes å være lagervare, eller for eventuelt spesialmateriell
at dette er forhåndsbestilt av arbeidsgiverne.

30

Feilsøking og/eller reparasjon av skader
Feilsøking utover pos 110.40
Reparerasjon av skader forvoldt av andre yrkesgrupper

35

Innbrudd
Merarbeid ved innbrudd, tyveri, m.m. på anleggsstedet.

40

Provisorisk anlegg
Arbeid med provisoriske anlegg, ut over eget behov.

45

Graving
Graving av grøfter og liknende.

50

Stillas og lift
Arbeid med stillaser og lifter etc.

55

Brannøvelse
Brannøvelser og utløst brannalarm.

60

FDV
Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon som overleveres kunde er ikke en del av
arbeidsoppgaver som er innkalkulert i akkordprisene, og lønnes som fastlønn i akkord

Lista er ikke uttømmende.
Ovennevnte inngår i akkordfordelingen.
12
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130 Arbeidstaker som slutter - Ny akkordtaker

10

Arbeidstaker som slutter
En arbeidstaker som slutter etter lovlig oppsigelse mens han deltar i en akkord, har krav på
akkordoverskudd i forhold til sin §3A-lønn, anvendt tid og endelig beregning. Sådant
overskudd utbetales først når akkorden er ferdig og oppgjort. Slutter en arbeidstaker uten
lovlig oppsigelse, har han også krav på opparbeidet akkordoverskudd når akkorden er ferdig
og oppgjort

15

Ny akkordtaker
Når et akkordarbeid overdras til en ny akkordtaker, må det formelle med akkordseddel
ordnes, og - hvis en av partene forlanger det - skal fullstendig opptelling foretas. Hvis
akkorden for det arbeidet som er utført er misligholdt, medfører dette at resten av arbeidet
utføres i ny akkord.

135 Tariffråd
10

Tariffrådet skal bestå av 2 representanter fra hver av partene, med varamenn.
Organisasjonene skal gjensidig holde hverandre underrettet om oppnevnelsen. Begge
organisasjoner har utenom de oppnevnte tariffrådsmedlemmer adgang til å sende en
representant som kan legge fram materiale, framstille saken og formulere påstanden.
Partene har dessuten adgang til å tilkalle akkordtaker og/eller arbeidsgiver i vedkommende
sak. Tariffrådets oppgaver er å avgjøre tvister vedrørende akkordtariffens forståelse, omfang
og om akkordoppgjør, samt treffe endelig avgjørelse med hensyn til fastsettelse av priser.
Blir man ikke enige i Tariffrådet om avgjørelsen av en tvist eller fastsettelse av pris, kan saken
avgjøres med tilkalling av oppmann. Denne oppnevnes av Riksmeklingsmannen hvis ikke
Tariffrådets medlemmer blir enige om oppnevnelsen.
Tariffrådets medlemmer skal ut fra et faglig hensyn dømme i tvister som forelegges
Tariffrådet. De kan herunder ta hensyn til alle de momenter som har betydning for saken,
bl.a. foruten tiltariffavtalens ordlyd og dens forutsetninger også til en praksis som tidligere
har vært brukt.
Tariffrådet har adgang til å innhente de opplysninger som det finner er nødvendig for å treffe
en avgjørelse. For behandling av tvister om akkordoppgjør skal det minst foreligge
følgendemateriale:
1.
2.
3.

Kopi av akkordseddel og eventuelt akkordoppgjør.
Partenes fremstilling av saken, en beskrivelse og om mulig en skisse av det omtvistede
arbeid.
Fortegnelse over det i forbindelse med tvisten anvendte materiell.

Når det gjelder fortolkningstvister mellom arbeidsgiver eller arbeidsgivergrupper utenfor
NELFO og forbundets stedlige avdelinger om spørsmål som omfattes av akkordtariffen
mellom NELFO og EL og IT Forbundets medlemmer, kan saken bringes inn for Tariffrådet når
en av organisasjonene anmoder om det. Uorganiserte bedrifter som ikke er bundet av

13
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organisasjonens pålegg, må dog på forhånd ha gitt samtykke til behandlingen og ha
forpliktelse til å respektere avgjørelsen.
Akkordtariffens priser og bestemmelser er bygd på de arbeidsmetoder og arbeidsforhold som
gjaldt ved akkordprisens fastsettelse. Begge parter kan til enhver tid forlange at det blir tatt
opp forhandlinger om endring av akkordtariffen på grunn av endrede arbeidsmetoder,
forbedrede maskiner, andre og nye materialtyper o.l. som forrykker det grunnlag som
akkordtariffens priser ble bygd på. En slik justering eller endring for å tilpasse akkordtariffen
til utviklingen, skal først behandles ved direkte forhandlinger mellom akkordtariffens parter.
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene forlange saken inn for Tariffrå det som treffer
avgjørelse i spørsmål hvis forutsetningen for faglig bedømmelse er til stede, slik at endelig
prisfastsettelse kan skje. I motsatt fall skal Tariffrådet fastsette en midlertidig pris som senere
blir å ta opp til ny vurdering.

140 Spesielle bestemmelser for prislisteakkord
10

Akkord multiplikator
Montasjeprisene i akkordprislisten er oppgitt i Kr pr. enhet og skal multipliseres med den til
enhver tid gjeldende akkordmultiplikator. Det vises til Landsoverenskomstens § 4.

15

Akkordtariffens gyldighet og forhandlinger om nye montasjepriser
Akkordtariffen har samme gyldighetstid som hovedoverenskomsten. Forarbeider, hvor det i
denne akkordtariffen ikke er fastsatt priser, samt for nytt materiell som tilkommer i
tariffperioden, skal forhandlinger kunne opptas til fastsettelse av priser. Alle nye priser
tilføyes i akkordprislisten.
Hver enkelt som anvender akkordtariffen skal sende inn til sin organisasjon melding om
arbeider som mangler priser eller om nytt materiell, med utførlige opplysninger og
begrunnet forslag til akkordpris.

145 Tillegg til akkordprislisten
10 Stillas og lift
Arbeid med stillaser og lifter skal betales med fastlønn i akkord jf. pos. 125.50)
Merknad:
Partene viser i denne forbindelse til Arbeidstilsynets forskrifter vedrørende stillas.
Med utrykk "mellom gulv og tak" menes avstanden mellom gulv og montasjested
11

Arbeid i høyde over 5 meter
Dette tillegget er ment å kompensere tidstapet ved å arbeide i høyder. Dette regnes i
prosenter på montasjeprisen for det arbeid som utføres i høyden. Tillegget kommer ikke til
anvendelse i de tilfeller hvor rommet helt er dekket av stillasgulv i passende montasjehøyde.

15

Arbeid i høyde 5-8 meter
Når høyden overstiger 5 meter og inntil 8 meter målt til montasjestedet, betales et tillegg på
10% til montasjeprisen.

14
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20

Arbeid i høyde 8-15 meter
Når høyden overstiger 8 meter og inntil 15 meter målt til montasjestedet, betales et tillegg
på 20 % til montasjeprisen.

25

Arbeid i høyder over 15 meter
For arbeid i høyder over 15 meter treffes særskilt avtale.

35

Inventartillegg 1
For alt arbeid i bebodde leiligheter og rom for øvrig hvor inventar er innsatt, blir prisen å
forhøye med 5%. Dette gjelder også i verksteder og fabrikker hvor maskiner er innsatt.

40

Inventartillegg 2
Hvor det er særlig ugunstige forhold til stede i verksteder, fabrikker, forretningslokaler, lagre
o.l., med sterkt begrenset arbeidsplass, kan treffes avtale om ytterligere tillegg.
Inventartillegget skal betales for alt arbeid i bebodde leiligheter. For "rom forøvrig" må
inventar være innsatt før tillegget skal betales. Bestemmelsen gjelder også i verksteder og
bedrifter i den utstrekning maskiner er til hinder for arbeidet. Den gjelder eksempelvis ikke
for arbeid som utføres på en maskin, hvis ikke andre maskiner i nærheten er til hinder.
Tillegget dekker flytting av inventar og gjenstander som kan flyttes uten vanskelighet, og
gjelder således ikke flytting av spesielt tunge ting.

45

Arbeid i kanaler og rom
Ved arbeid i kanaler og i rom med lavere fri høyde enn 150 cm betales et tillegg på minst 25
%. Tillegget gjelder hvor arbeidstakeren må oppholde seg i lave kanaler lave rom under
arbeidet og er en kompensasjon for denne hindring.

50

Arbeid i tunneler
For arbeid i tunneler, bunkers o.l. hvor det stedlige forhold hindrer rasjonelt arbeid, kan
akkordprisene forhøyes etter nærmere avtale mellom arbeiderne og bedriften.

55

Arbeid i sykehus, fengsler o.l.
I sykehus, fengsler, anstalter, skoler o.l. med belegg som hindrer arbeidets gang, kan
akkordprisene på liknende måte forhøyes ved avtale mellom arbeiderne og bedriften. På
disse plassene vil det i tillegg til de vanlige inventarhindringene også oppstå problemer med å
få uhindret adgang til rommene eller å få arbeidet rasjonelt. Tilleggets størrelse for disse
ekstraordinære hindringer må vurderes i hvert enkelt tilfelle og fastsettes ved direkte avtale
mellom arbeidstakerne og bedriften.

150 Arbeidsgiver som deltar i listeakkord
10

Arbeidsgiver som deltar under 5 timer i akkordarbeid
Har arbeidsgiver eller prosjektleder deltatt i akkorden, godtgjøres han her for etter gjeldende
timelønn såframt arbeidet har varighet av minst 5 sammenhengende timer. Arbeidstid under
5 timer føres opp som fastlønn i akkord på vedkommende akkord. Ovennevnte
akkorddeltaker har kun rett til akkordoverskudd forden tid han etter foranstående
bestemmelse har deltatt i akkorden.

15
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Arbeidsgiver eller arbeidsformann på fast lønn kan delta i akkorden, men kan ikke være
akkordtaker hvis andre fagarbeidere deltar. Avregningen i akkorden foregår etter
overenskomstens timelønn. For å sikre akkordlaget mot urasjonell deltakelse i akkorden fra
arbeidsgivers eller arbeidsformannens side er 5 sammenhengende timer pr. dag satt som
deres minstetid i akkorden. Hvis arbeidet er ferdig eller dette må avbrytes grunnet
fremdriften før 5 sammenhengende timer er nådd, føres også mindre enn 5 timer på en dag
som akkordtid.

155 Spesielle bestemmelser for høyspentarbeid - instrumenteringsanlegg tavlemontasje på eget verksted
For nevnte arbeider som varer utover 40 timer, treffes særskiltavtale på bedriften. I begrepet
“særskilt avtale" ligger det at en kan avtale akkord, eller en eller annen form for
bonus/prestasjonslønn. Avtalen innebærer i prinsippet at en på bedriftsplan kan avtale den
betalingsform en finner mest hensiktsmessig.

160 Punktpriser for eneboliger - rekkehus, garasjeanlegg og hytter
10

Punktbeskrivelsen gjelder ved installasjon i eneboliger, rekkehus, hytter og garasjeanlegg.
Ved arbeidsoppgaver som ikke er beskrevet, eller går ut over, det som er beskrevet i
punktprislista skal prisene i del 2-12 benyttes.
Punktprisbestemmelsene er en "kan" avtale. Med dette menes at det forutsettes enighet
mellom partene på bedriften før punktprisbestemmelsene kan benyttes.
Inkludert i et punkt ihht. Punktbeskrivelsen er alt materiell fra fordeling fram til og med uttak
ferdig koblet.

Punktbeskrivelse:
1. Fremlegg og tilkobling av stikkontakt t.o.m 2/25 A.
2. Fremlegg og tilkobling av bryter, dimmer og bevegelsesføler
3. Framlegg til lyspunkt.
4. Framlegg til varmtvannsbereder.
5. Framlegg til ovner, varmekabler og varmematter/varmefolie.
6. Ringeanlegg komplett med klokke og knapp.
7. Framlegg og tilkobling av romtermostat med eventuell føler.
8. Wattmeter komplett.
9. Antenneboks med rør/dekklokk/kabel montert.
10. Boks til tele/data med rør/dekklokk/trekktråd montert.
11. Framlegg til fastmontert apparat/utstyr.
12. Sikringsarrangement med innvendig tilførselskabel og jording.
13. Inntak inntil 125 A
Vedr. pkt. 3:
Ved opplegg til downlights kommer kassetter til downlights i pos. 610.11 i tillegg.

16
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Vedr. pkt. 12:
Med sikringssarrangement forstås et sikringsskap, komplett montert med tilførselskabel fra
tilknytningsskap, samt jording fram til hovedvannkran.
15

Punktpris
Punktpriser kan benyttes ved installasjon i eneboliger, rekkehus, hytter og garasjeanlegg.
Pris pr. punkt: Kr 73,61 ekskl. multiplikator.

17
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Protokoll 2022.05.25
Ar 2022 den 25. mai er møte avholdt mellom partene EL og IT Forbundet og
Nelfo angående regulering av lønnssatsene pr.1. mai 2022.
Det forutsettes at resultatet godkjennes I arbeidstakernes uravstemning med frist
22. Juni 2022.
TIi stede:
Fra EL og IT Forbundet

Kim Andre Arnesen

NeHo: lngarTukun

NYE LØNNSSATSER GJELDENDE FRA 1. MAI 2022:
§ 3 A Fastlor1it
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-- ··
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LÆRLINGER
Beregningsgrunnlag kr. 275,31

Når lærlinger og TAF- lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker
uten fagbrev. Lærlinger 19. halvår skal ha lønn iht.§ 3 A og overtidstillegg som arbeidstaker uten
fagbrev.
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Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1½ praksis Iht. angjeldende læreplan før det tlllates
li arbeide selvstendig.

Bilag 3
HåkorvAngeh
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Støver, Morten < morten.stover@arbeidstilsynet.no>
onsdag 20. april 2022 12:42
Line Eldring
SV: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter
Tilsyn med allmenngjøring bygg.docx; Tilsyn med allmenngjøring
elektrofag.docx; Tilsyn med allmenngjøring fiskeindustribedrifter.docx;
Tilsyn med allmenngjøring godstransport på vei.docx; Tilsyn med
allmenngjøring jordbruk og gartneri.docx; Tilsyn med allmenngjøring
overnatting servering catering.docx; Tilsyn med allmenngjøring
renhold.docx; Tilsyn med allmenngjøring turbil.docx

Kategorier:

Arkivert i Websak

Se vedlagte dokumenter. Korona-pandemien har hatt ulik påvirkning på kontrollen av etterlevelsen av allmenngjøringsregelverket i de ulike bransjene, og det er ikke gjennomført noen slike i skips- og verftsindustrien i perioden
som etterspørres.
Mvh Morten Støver
Fra: Line Eldring <line.eldring@fellesforbundet.no>
Sendt: tirsdag 8. mars 2022 12:21
Til: Ekle, Robert <robert.ekle@arbeidstilsynet.no>; Støver, Morten <morten.stover@arbeidstilsynet.no>
Emne: Dokumentasjon ifm videreføring av allmenngjøringsforskrifter
Hei,
Tariffoppgjøret er straks i gang, og det betyr også at vi begynner å forberede begjæringer om videreføring av

allmenngjøringsforskriftene. I den forbindelse trenger vi mest mulig oppdatert tilsynsstatistikk for de aktuelle
bransjene, for perioden 2020-2021 (og eventuelt fra 2022 om noe finnes). Også annet materiale som måtte
foreligge; rapporter, uttalelser eller oppsummeringer, vil være til stor nytte.
Jeg henvender meg til dere på vegne av LO- forbundene som har allmenngjorte avtaler (NNN, NAF, EL og IT og
Fellesforbundet). De aktuelle bransjene er altså bygg, verft, jordbruk/gartneri, hotell og restaurant og catering,
turbil, godstransport på vei, renhold, fiskeindustri og elektro. I tillegg forbereder vi i Fellesforbundet en førstegangs
begjæring av biloverenskomsten, som gjelder for ansatte som har sitt arbeid innenfor alle områder innen bilbransjen
(som bilpleie og bilverksteder), så vi vil også være svært interessert i dokumentasjon og statistikk som berører dette
området.
Begjæringene vil fortløpende bli sendt inn til Tariffnemnda etter hvert som bransjeoppgjørene er ferdig. Vi håper
derfor at det vil være mulig å få dokumentasjon fra dere innen 20. april. Fint om dere kan bekrefte at henvendelsen
er mottatt.
På forhånd tusen takk for hjelpen!
Mvh
Line Eldring
Avdelingsleder
Samfunnspolitisk avdeling
(+47) 976 07 512

Fellesforbundet
1

Tilsyn med allmenngjøring - Elektrofag
Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjøringsregelverket i tilsynene innen elektrofag. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 67 tilsyn i perioden
2020-dd 2022. Alle tilsyn i tillegg fulgt opp andre tema.
For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangs
punkt i disse kontrollpunktene:
1.

2.

3.

4.

«Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om delvis allmenngjøring av
Landsoverenskomsten for elektrofagene?».
Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v § 6 og i forskrift om
delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene § 3.
«Har arbeidsgiver inngått avtale om dekning av utgifter til reise, kost og losji for
arbeidsoppdraget (elektrofag)?».
Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v § 6 og i forskrift om
delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene § 5.
«Har virksomheten som hovedleverandør systemer og rutiner for å påse at lønns- og
arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandør(er) er i overensstemmelse med
gjeldende allmenngjøringsforskrift for elektrofagene?».
Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12 og i
forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 6.
«Har virksomheten som hovedleverandør i kontrakten med underleverandør(er),
informert om at underleverandørens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår
som følger av allmenngjøringsforskriften for elektrofagene?».

Kontrollpunktet er hjemlet i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v §§ 11 og 12 og i
forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 5
I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte
forhold), antall tilsyn, samt antall tilsyn som har resultert i minst ett vedtak om hhv. tvangsmulkt eller
stans som pressmiddel. Resultatene gjelder tilsyn gjennomført i perioden 2020-dd 2022.
Kontrollpunkt
1. Utbetaler arbeidsgiver lønn i samsvar med forskriften om delvis
allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene?
2. Har arbeidsgiver inngått avtale om dekning av utgifter til reise, kost
og losji for arbeidsoppdraget (elektrofag)?
3. Har virksomheten som hovedleverandør systemer og rutiner for å
påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens
underleverandør(er) er i overensstemmelse med gjeldende
allmenngjøringsforskrift for elektrofagene?
4. Har virksomheten som hovedleverandør i kontrakten med
underleverandør(er), informert om at underleverandørens
arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av
allmenngjøringsforskriften for elektrofagene?
Totalsum

Andel brudd

Tilsyn

Reaksjoner

10%

63

6

0%

21

100%

1

1

75%

4

3

11 %

67*

10

Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen.

Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 11 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenngjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på kontrollpunktene varierer.

Det er ikke nødvendigvis et én-til-én-forhold mellom brudd og reaksjoner, da brudd kan inngå i
samlepålegg etter en nødvendighetsvurdering gjort i tilsynet.

Bilag 4

��Fafo

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lønn i allmenngjorte
bransjer 2020

Fafo-notat
2022:07

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

Fafo-notat 2022:07

Fafo-notat 2022:07
© Fafo 2022
ISSN 0804-5135

Fafo-notat 2022:07

2

Innhold

Sammendrag.................................................................................................................. 4
1 Lønn i allmenngjorte bransjer...................................................................................... 6
Lønnsstatistikken...........................................................................................................6
Lønnsstatistikken omfatter ikke....................................................................................8
Avgrensninger og satser.................................................................................................8
2 Overnatting, servering og cateringvirksomheter....................................................... 9
3 Byggeplasser i Norge................................................................................................... 11
4 Elektrofagene............................................................................................................... 13
5 Skips- og verftsindustrien........................................................................................... 14
6 Persontransport med turbil......................................................................................... 15
7 Godstransport på vei................................................................................................... 17
8 Jordbruk og gartnerier................................................................................................ 18
9 Fiskeindustribedrifter.................................................................................................. 20
10 Renholdsbransjen..................................................................................................... 21

Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

3

Sammendrag

Notatet tar for seg lønnsfordelingen innenfor allmenngjorte bransjer og yrker høsten
2020. Lønnsstatistikken fra september 2020 holdes opp mot lønnssatsene i de gjel
dende vedtakende fra Tariffnemda på det tidspunktet. Lønnsstatistikken bygger på
rapportering fra virksomheter i Norge, og lønningene de betaler sine lønnstakere.
Statistikken omfatter ikke utsendte arbeidstakere. Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer inngår i bemanningsbransjen, ikke de bransjene arbeidstakerne er utleid
til.
Tilnærmingen som er benyttet i notatet samsvarer med Jordfald m.fl. (2021), der
tilsvarende beregninger er gjort for året 2018. De viktigste endringene fra 2018 til
2020 er beskrevet underveis. Det er imidlertid viktig å bemerke at lønnsstatistikken
for 2020, som er samlet inn høsten 2020, er preget av nedstengningene som følge av
koronapandemien. Store deler av tjenesteytende sektor var nedstengt da lønnsopplysningene ble samlet inn, noe som tidvis slår kraftig inn på antall lønnsforhold, og
særlig i overnatting, servering og catering.
Både de allmenngjorte satsene, og andelene som lå under eller rett over minste
satsene, varierer mellom bransjene. Videre er det betydelig variasjon etter landbak
grunn og hvor stor andel av arbeidstakerne som var bosatt eller ikke i de forskjellige
områdene. Hovedinntrykket overlapper med bildet i 2018, men det er noen endringer
i andelene som lå under, på eller over de allmenngjorte satsene. Noen områder har
en redusert andel under allmenngjort sats, mens andre områder har økt andelen
lønnsforhold under satsen.
Andelene som ligger under minstesats varierer fra tre prosent av lønnsforholdene
innenfor Skips- og verftsindustrien, til tretten prosent innenfor sist allmenngjorte
område: Overnatting, servering og cateringvirksomheter. I Renhold er lønningene
svært sammenpresset i den forstand at 86 prosent ligger på eller rett over den all
menngjorte satsen. Det er en økning fra 79 prosent i 2018.
Når det gjelder andelene lønnsforhold som ligger på eller rett over den allmenn
gjorte satsen, er det også betydelige variasjoner mellom bransjene. I renholdbransjen
(86 prosent), Fiskeindustribedrifter (65 prosent) og Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter (59 prosent) ligger den store majoritet på eller rett over minstesats.
I den andre enden er Persontransport med turbil (11 prosent), Elektrofagene (10 pro
sent) og Skips- og verftsindustrien (7 prosent) med lite innslag av lønnsforhold på
eller rett over minstesatsen. Mønsteret ligner det som vises i Jordfald m.fl. (2021).
Innslaget av utenlandskfødt arbeidskraft varierer mellom de allmenngjorte områ
dene. I renholdbransjen var bare 12 prosent av arbeidsforholdene holdt av norskfødte. Godt under halvparten av arbeidsforholdene i Overnatting, servering og cate
ringvirksomheter, Jordbruk og gartnerier og i Fiskeindustribedrifter holdes av ar
beidstakere som var født i Norge. På grunn av koronarestriksjonene er innslaget av
ikke-bosatte lavere i de fleste bransjer i 2020 enn i 2018. Andelen av ikke-bosatte er
høyest i Jordbruk og gartnerier (26 prosent), i Skips- og verftsindustrien (19 prosent)
og i Fiskeindustribedrifter (17 prosent).
I samsvar med Jordfald m.fl. er det at man hadde kjennetegn D-nummer som land
bakgrunn og/eller at man var registrert som ikke-bosatt, benyttet som «proxy» for at
Fafo-notat 2022:07
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man nylig hadde ankommet Norge og var en fersk arbeidstaker. Disse to kjenneteg
nene er i stor grad overlappende. Retter man søkelyset mot arbeidstakere som lå un
der eller rett over allmenngjort sats, ser man at disse to kjennetegnene går igjen når
det kom til å ligge under eller rett over allmenngjort sats. Dette er et trekk som opp
rettholdes fra situasjonen i 2018.
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1 Lønn i allmenngjorte bransjer
Dette notatet analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder
i året 2020 og er finansiert av Fellesforbundet. I notatet undersøker vi hvor mange
arbeidsforhold som har lønn under, og hvor mange det var som lå på eller rett over
allmenngjort sats. Dette er gjort innenfor områdene: Overnatting, servering og cateringvirksomheter, Byggeplasser i Norge, Elektrofagene, Skips- og verftsindustrien,
Persontransport med turbil, Gods på vei, Jordbruk og gartnerier, Fiskeindustribedrif
ter og Renholdbransjen.
For å ligge på eller rett over allmenngjort sats, er det satt en felles grense på 15
prosent. Dersom allmenngjort sats var på 160 kroner i timen, betyr det at de som
tjente fra 160 kroner til 184 kroner i timen lå på eller rett over (minstesats + opptil 15
prosent). Tjente man 159 kroner var man under allmenngjort sats, og tjente man 185
kroner eller mer lå man betydelig over allmenngjort sats (minstesats+15 prosent eller
mer). Denne tredelingen er gjennomført konsekvent i samtlige allmenngjorte bran
sjer, men ut fra de ulike satsene som Tariffnemda har fastsatt for hver bransje.
Notatet er en oppfølging av, og i stor grad basert på, analysene som ble gjort for
året 2018 i Jordfald m.fl. (2021)1. Både beregningsmetode og avgrensning av allmenn
gjorte områder samsvarer med det som ligger til grunn i den rapporten. Til forskjell
fra hva som var tilfellet i 2018, er tallgrunnlaget for 2020 preget avkoronapandemien.
Høsten 2020 var store deler av tjenesteytende sektor nedstengt som følge av koronarestriksjoner pålagt av myndighetene. Det gjenspeiles i antall lønnsforhold i
flere av de allmenngjorte områdene. Spesielt gjelder dette for Overnatting, servering
og cateringvirksomheter, men vi ser også utslag i andre områder.
I den grad det er endringer å bemerke i timelønnsfordelingen fra 2018 til 2020 vil
vi kommentere dette i teksten underveis, og da alltid med referanse til anslagene i
Jordfald m.fl. (2021).

Lønnsstatistikken
SSBs lønnstatstikk for september 2020 er grunnlagene for analysene i dette notatet.
Videre er følgende forutsetninger og definisjoner lagt til grunn:
• Lønnsbegrepet som er benyttet er avtalt lønn. Avtalt månedslønn er utbetalt lønn
ved tellingstidspunktet, det vil si. fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg er med. Uregelmessige tillegg, bonus el
ler overtid er ikke med i fastlønnsbegrepet.
• Noen arbeidstakere jobber på timelønnslønnsbasis, noen på ukelønn, mens andre
får fast månedslønn. SSB opererer kun med månedslønn i sin lønnsstatistikk.
Overenskomstene i LO opererer oftest med timelønnssatser, og det samme gjøres
i allmenngjøringsvedtakene. For å komme fram til timelønn legges det i analysene
til grunn en heltidsekvivalent på 162,5 timer per måned (37,5 timer * 4,33 uker).

1 Jordfald, B., Svarstad, E. & Nymoen, R. (2021). Hvem er de lavlønte? Fafo-rapport 2021:29.
https://www.fafo.no/images/pub/2022/20804.pdf
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Dette tilsvarer 1950 timer for et fullt årsverk, og er det samme som SSB bruker i
sine analyser på lønnsstatistikken.
• Arbeidstid som er lagt til grunn er avtalt arbeidstid per uke. Denne skal rapporteres
inn månedlig av arbeidsgiver gjennom A-ordningen. I de første årgangene av Aordningen var det utfordringer med rapportering av arbeidstid som følge av endret
metode for innrapportering. Særlig bestod utfordringene i at det for mange timelønte ikke ble rapportert stillingsprosent, i tillegg til at det for noen timelønte ble
rapportert standardverdier på enten 0 eller 100. SSB forsøker å korrigere for dette
i sin redigering av datamaterialet.2
• Det er kun arbeidstakere som i telleåret var i aldersintervallet 20-60 år som er tatt
med. De yngste er utelatt, fordi innslaget av lærlinger kan påvirke analysene.
• Noen få arbeidstakere var registrert med mer enn 50 timer i avtalt arbeidstid i løpet
av en uke. Disse er utelatt.
• For å få best mulig avgrensninger til tariffområdene og de yrkene allmenngjøringen omfatter, er Standard for næringsklassifisering (SN2007)3 brukt for næringsmessige avgrensninger og Standard for yrkesklassifisering (STYRK98)4 for å
identifisere og avgrense yrker.
• Lønnsstatistikken er samlet inn i september. Det er den allmenngjorte satsen som
var gjeldene på dette tidspunktet som legges til grunn for sammenlikning.
• For de allmenngjorte områdene er lønnsfordelingene gjort etter lønnstakerens
landbakgrunn, og bosetningsstatus. Det finnes en del arbeidstakere som ikke har
fått registrert landbakgrunn. Det betyr som oftest at de er nyankomne og har blitt
utstyrt med et D-nummer. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som

kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge
mindre enn seks måneder. Disse har betegnelsen D-nummer i figurene. Tilsva
rende er det på lønnsdataene koblet på om man er registrert som bosatt eller ikke.
At man har D-nummer og at man ikke er registrert som bosatt, fungerer begge som
«proxy» for at man nylig har kommet til landet og slik sett er en fersk arbeidstaker.
Det å ha D-nummer og å være ikke-bosatt er ikke gjensidig utelukkende kjenne
tegn, de fleste - men ikke nødvendigvis alle - av de ikke-bosatte har også D-num
mer.
• I tillegg til D-nummer vises det tre kategorier av landbakgrunn: Norge, EU-Øst og
Utenfor EØS. Gjennomgående har arbeidstakere fra våre nordiske naboland og de
opprinnelige EU-landene (EU18) et lønnsnivå mer eller mindre tilsvarende det
norskfødte har. Innslaget av lønnstakere fra disse landene er heller ikke stort in
nenfor de allmenngjorte bransjene. EU-Øst gjenspeiler EU-utvidelsen i 2004, og er
i denne sammenheng som oftest arbeidstakere som er født i Polen eller i ett av de
baltiske landene. Utenfor EØS gjelder alle som er født utenfor EUs grenser, uav
hengig om det er et asiatisk, europeisk, amerikansk eller afrikansk land. Flestepar
ten av Utenfor EØS i de allmenngjorte bransjene er født i Asia.

2 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjonom-arbeidstid
3 https://www.ssb.n0/klass/klassifikasjoner/6
4 https ://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7
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Lønnsstatistikken omfatter ikke
Per 2020 dekker lønnstatstikken lønnstakere i virksomheter i Norge, som også betyr
at den ikke omfatter:
• Selvstendig næringsdrivende
• Utsendte arbeidstakere fra virksomheter i andre land som jobber på oppdrag i
Norge. For eksempel fanger ikke statistikkgrunnlaget opp turbuss- eller godssjåfører som er ansatt i et utenlandsk transportfirma som utfører transportoppdrag i
Norge.
Videre er det ett annet forhold som også må nevnes:
• Innleide arbeidstakere fra bemanningsbyråer som jobber i en virksomhet som er
omfattet av allmenngjøringsvedtaket, er ikke med i analysene. Vi har ikke data som
viser hvor ansatte i bemanningsforetak er leid ut. Det vil si at for eksempel innleide
til byggenæringen ikke er med i tallmaterialet for byggebransjen.

Avgrensninger og satser
Tabell 1 oppsummerer hvordan vi har avgrenset de allmenngjorte områdene i hen
hold til nærings- og yrkeskoder, samt hvilke minstelønnssatser som gjaldt da lønns
statistikken for 2020 ble samlet inn.
Tabell 1 Oversikt over allmenngjorte områder, avgrensning i henhold til næringskoder (SN2007) og yrkesgrupper
(STYRK 98), samt gjeldende minstesatser per. september 2020.
Avgrensning
Nærineskode
(SN20071

Yrkeskode
(STYRK981

Gjeldende timesats
per 09/2020

55,56

4,5,9

167,90

41,43
(unntatt 43.21)

6,7,8,9

188,40

43.21

6,7,8,9

189,52

Skips- og verftsindustriene

30.11,33.15

6, 7,8,9

162,60

Persontransport med turbil

49.392

8

158,37

Godstransport på vei

49.41

8

175,95

1.1,1.2,1.3,1.6

6,9

123,15r)
128,65r‘>
143,05(”">

10.2,10.411

8

183,70

81.210

9

187,66

Område
Overnatting, servering og cateringsvirksomhet
Byggeplasser i Norge

Elektrofagene

Jordbruk og gartnerier1*1

Fiskeindustribedrifter
Renholdsbransjen

(*> Lønnstakere over 18 år. <**> Ansatt inntil 12 uker. <’**> Ansatt mellom 12-24 uker. I”‘‘) Ansatt mer enn 6 måneder.
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2 Overnatting, servering og
cateringvirksomheter
Fra 01.01 2018 ble de laveste lønnssatsene i Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og
LO/Fellesforbundet, allmenngjort for første gang. I henhold til vedtak fra 01.06.2019
var det ikke lov å lønne arbeidstakere over 20 år med en lavere timelønnssats enn
167,9 per time. I figur 2.1 er lønnsstatistikken for 2020 sortert etter de allmenngjorte
lønnssatsene.
• Arbeidstakere som er kategorisert i Andel under minstesats hadde en timelønn la
vere enn 168 kroner.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 168 til 193 kroner i timen er kategorisert
innenfor Minstesats+15 prosent.
• Arbeidstakere som hadde en timelønn på 194 kroner eller mer, er kategorisert in
nenfor Minstesats + mer enn 15 prosent.
Etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK98) er yrkesfelt 1-3 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker) samt yrkesfelt 6-8 (yrker i primærnæringene, håndverksyrker og operatør/sjåføryrker) utelatt i figur 2.1. Antall lønnsforhold er kraftig
redusert fra 81 200 i 2018 til 63 549 i 2020. Nedgangen i antall lønnsforhold skjer for
alle lønnstakergruppene i figuren, og er størst for ikke-bosatte lønnstakere, hvor an
tallet er mer enn halvert. Dette henger i stor grad sammen med koronapandemien og
nedstengningen høsten 2020.
Figur 2.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold innenfor yrkesfeltene: kundeservice, service og ufaglærte
yrker (STVRK98 = 4,5 og 9). Nace 55 og Nace 56. 20-60 år. Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB
lønnsstatistikk, egne beregninger.

2020-Samlet (n= 63549)

13%

•

•

;V

28%

Bosetningsstatus
Ikke-bosatte (n= 2865)
Bosatte (n= 60684)
Fødeland
Norge (n= 28947)
EU-Øst (n= 7179)
Utenfor EØS (n= 21210)
D-nummer (n= 2393)
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20%

30%
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50%

□ Minstesats+15 prosent

60%

70%

80%

90% 100%

[1 Minstesats+mer enn 15 prosent

13 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt
i figuren), 59 prosent lå på eller rett over denne (gult i figuren), mens 28 pro
sent hadde en timelønn på 194 kroner eller mer (grønt i figuren.
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•
•

Høyest andel under allmenngjort sats var blant ikke-bosatte og arbeidstakere
med D-nummer (15 prosent på begge gruppene).
Høyest andel som lå på allmenngjort sats eller rett over (timelønn 168-193
kroner) var også blant de ikke-bosatte og de med D-nummer (65-66 prosent).

Fafo-notat 2022:07

10

4 Elektrofagene

I henhold til Tariffnemndas vedtak av 21.05.2019 om endring av lønnssatsene i for
skrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene, skulle
ufaglærte ikke ha en timelønn under 189,52 kroner. Det er denne satsen som er brukt
i figur 4.1.
•
•
•

Arbeidstakere som er kategorisert i andel under minstesats hadde en time
lønn på 190 kroner eller lavere.
Arbeidstakere som hadde en timelønn fra 190 til 218 kroner i timen er kate
gorisert innenfor «Minstesats+15 prosent».
Arbeidstakere som hadde en timelønn på 219 kroner eller mer, er kategorisert
innenfor «Minstesats + mer enn 16 prosent».

Etter Standard for yrkesklassifisering (Styrk98) er yrkesfelt 1-5 (lederyrker, akade
miske yrker og høyskoleyrker, kontoryrker og serviceyrker) utelatt i figur 4.1. Sam
menlignet med 2018, har antallet lønnsforhold vokst med ca. 1700 til 23 847 i 2020.
Figur 4.1 Avtalt lønn per time. 2020. Antall lønnsforhold i manuelle yrker (Styrk98=6-9). 43.21 (elektro). 20-60 år.
Etter bosettingsstatus og landbakgrunn. SSB lønnsstatistikk, egne beregninger

2020-Samlet (n= 23847)
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■■■■
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Utenfor EØS (n= 1087)
D-nummer (n= 517)
0%
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•

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Minstesats+15 prosent ■ Minstesats+mer enn 16 prosent

7 prosent hadde en timelønn som lå under laveste allmenngjorte sats (rødt i
figur 4.1), 10 prosent lå på minstesats eller rett over denne (gult i figur 4.1),
mens 83 prosent hadde en timelønn på 219 kroner eller mer (grønt i figur
4.1).
Ikke-bosatte har høyere andel som ligger under eller rett over minstesatsen
sammenliknet med bosatte. Sammenlignet med 2018, er en høyere andel
lønnsforhold blant ikke-bosatte under eller rett over den allmenngjorte sat
sen i 2020 (fra 33 til 39 prosent). Tilsvarende utvikling ser vi ikke for bosatte.
##Skrivinn rapportnummmerher##
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Arbeidstakere med D-nummer har høyest andel under minstesats. Deretter
følger de som var født utenfor EØS. Andelen under eller rett over minstesat
sen blant de med D-nummer har økt fra 34 prosent i 2018 til 42 prosent i
2020.
Utenlandskfødte har høyere andel som ligger på eller rett over minstesats,
sammenliknet med norskfødte.
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Bilag 5

Tariffnemnda
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim

Oslo, 2. juni 2022

Vedr. begjæring om videreføring av «Forskrift om delvis allmenngjøring for
elektrofagene» for ny tariffperiode
Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekorn- og heisbedriftene i tillegg til
systemintegratorene.
EL og IT Forbundet er et forbund i LO som organiserer arbeidstakerne i de samme virksomhetene i
tillegg til energiforsyning, tele og IKT.
Nelfo og EL og IT Forbundet er partene i Landsoverenskomsten for elektrofag. Elektrobransjen er en
del av byggebransjen og opplever mye av de samme utfordringene som byggebransjen for øvrig.
Elektrobransjen innen bygg- og anleggsektoren opplever at utenlandske entreprenører vinner
oppdrag i Norge og som utfører disse med egne arbeidstakere fra hjemlandet. Spesielt har dette vært
et problem innen teleentreprenørbransjen, noe også Fair Play Bygg i Oslo har påpekt. For disse vil
det ikke eksistere noen nedre grense for lønn dersom allmenngjøringsforskriften fjernes.
Nelfo og EL og IT Forbundet mener at dette representerer en alvorlig trussel mot norsk elektro
entreprenørbransje og dens kompetanse, seriøsitet og kvalitet. Vi er særskilt opptatt av å opprettholde
tilgangen på lærlinger og rekruttering i bransjen. Lærlinger er i en utsatt posisjon og vil erfarings
messig søke de fagområder og lærebedrifter hvor de er ivaretatt under god opplæring og godt og
forutsigbart arbeidsmiljø. Partene er av den oppfatning at det er viktig at «gulvet» som allmenn
gjøringsforskriften representerer videreføres for å hindre et tilbakefall til mer ekstrem lavtlønns
konkurranse og konkurransevridning til ugunst for den seriøse delen av bransjen.
På denne bakgrunn ber partene Tariffnemnda om å vedta en begjæring om fortsatt allmenngjøring av
Landsoverenskomsten for elektrofagene.

nnlig hilsen

...,___
av AQersilJ-e.-undsleder EL og IT Forbundet

Rune Kolbeinsvik
Styreleder Nelfo

{yvL(p/ft�

Ove Guttormsen
Adm. direktør Nelfo
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Elektromontørenes forening Oslo og Akershus på kontroll. Illustrasjonsfoto som ikke har noe med
den aktuelle saken å gjøre. Foto: Jan Ole Evensen

Fair Play Bygg har sammen med Kirkens Bymisjon, EL &
IT forbundet og Nelfo avdekket et kriminelt nettverk
innenfor elektrobransjen. Nettverket har også forgreinin
ger innen bygg, bilverksted, transport og personlig pleie.
Vi ser i denne saken at de kriminelle utnytter alle formene
for arbeidslivskriminalitet; det er id-tyveri, svart arbeid,
dokumentfalsk, bruk av stråmenn, trusler og vold, grov
utnyttelse av arbeidsfolk som grenser til tvangsarbeid,
eiendomsinvesteringer av ulovlig profitt, konkursspekula
sjon. Det er også mistanke om at bedriftene som selger
«personlig pleie» brukes som skalkeskjul for hvitvasking av
verdier fra straffbare forhold. Saken er sendt politiet, og vi
gjengir bare noen av de mange «høydepunktene».

Årets rapport legger særlig vekt på forholdene i elektrobransjen. En tilsynelatende gjen
nomregulert bransje med ordnede arbeidsforhold. Flere av casene i de seneste årene har
med all tydelighet vist at ikke alt er på stell her heller. På de neste sidene vil du lese sam
taler med fagforeningen, bransjeforeningen og det lokale el-tilsyn. Bakgrunnen er blant
annet en stor og grov sak med forgreininger til øst-europeisk mana, eiendomsspekula
sjon, utnyttelse av folk, sosial dumping og alt du kan tenke deg. Saken er fortsatt under
etterforskning og etter ønske fra Politiet har vi valgt å ikke navngi firmaet.

Arbeidstakere plassert på hytte og sendt hjem uten lønn
Flere arbeidstakere er hentet fra Romania til Norge for å
arbeide som elektrikere i selskap organisert av Mann 1. Vi
har identifisert minst 12 menn og kvinner. Noen av disse
er sendt ut av Norge med lite eller ingen lønn. Flere har
vært innlosjert på ei hytte langt fra sentrale strøk, hjemme
hos Mann 1 eller hos hans ekskone. På disse adressene
skal det også ha vært utført arbeid som en del av husleia.
På hytta skal en arbeidstaker ha blitt etterlatt i lang tid
uten mat, bil eller oppfølging på vinteren og våren 2020.
Personen fikk etter hvert mat og hjelp av lokalbefolkninga.
En person skal ha blitt skada på jobb for Mann 1 i Norge
og er nå invalidisert i Romania. En annen person forsøkte
å melde Mann 1 for tvangsarbeid, men saka er henlagt av
politiet.

I arbeidet med å komme til bunns i nettverket har det blitt
registrert over 30 ulike bedrifter, der et titalls er kjernebe
driftene. De øvrige er knyttet til en av hovedmennene via
en felles adresse, vi kaller ham Mann 1. En annen av ho
vedmennene er en kjent voldskriminell fra Romania. Det er
også klare forbindelser til andre kriminelle nettverk i Norge
og utlandet. Mye tyder på at dette har pågått i mange år.

Massiv overledning i
kriminelt el-nettverk

Elektrobransjen - regulert, 1nen
uten tilstrekkelig kontroll?
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Noe av Bymisjonens
etterforskningsmateriate
i en sak i elektrobransjen.
Bildet er sladdet slik
at navn på varsler og
arbeidssted ikke blir
misbrukt. Foto: Kirkens
Bymisjon

Mange arbeidstakere har kommet til Norge, skrevet
kontrakt og arbeidet for Mann 1 i ulike bedrifter uten at
dette er registrert, rapportert eller betalt skatt for. De har
heller ikke mottatt lønn etter minstelønnsregelverket.
Det har blitt arbeidet 10-12 timer hver dag uten helgefri våren og sommeren 2020. En arbeidstaker er arbeidsløs
etter konkurs i en av bedriftene i nettverket, og får i dag
ikke hjelp fra NAV, siden verken firmaet eller han er regis
trert på riktig måte.
Trusler

Flere av arbeidstakerne hevder at de har blitt truet av
Mann 1 eller en av hans torpedoer. Etter at noen av dem
gikk til Fair Play Bygg og Bymisjonen har det blitt framsatt
klare trusler mot dem og deres familier. Det at Mann 1 og
hans miljø er kjente voldskriminelle fra Romania gjør at
truslene virker - folk blir redde!
Stråmenn

Nettverket opererer med skiftende daglig ledere, styre
ledere og eiere. Det er mange navn som går igjen. Man
har grunn til å tro at flere av stråmennene er utnyttet og
tvunget til å ta på seg roller mot sin vilje. Dette har også
ført til at noen av personene er påført gjeld.
Dokumentfalsk

Flere kilder forteller at det er svindlet med dokumentasjon
fra Romania. Både for elektrikere som montører og faglige
ledere som installatører. Det er svindlet med vitnemål fra
Romania, noen av disse er kjøpt, andre er forfalsket ved at
en annen person har tatt eksamen enn den som vitnemålet
er utskrevet på. Det er trolig også svindlet med arbeids
erfaring fra Romania. Vi kjenner også til at personer som
har arbeidet som ufaglærte hjelpearbeidere i bedriftene er
satt til arbeid de ikke er kvalifisert til. Det har kommet fram
at en person produserer falske vitnemål mot betaling.
Flere kilder sier også at personene som har vært faglige
ledere i installasjonsbedrifter i dette nettverket ikke har ar
beidet i firmaet, men at de har bodd i Romania eller andre
steder og bare fiktivt har vært ansatte og bosatte i Oslo.
En av bedriftene har vært særlig aktiv ved å «hjelpe»
arbeidstakere med å få sine vitnemål og erfaring fra Ro

mania godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskjap (DSB). Ekteparet bak bedriften har fungert som
tilrettelegger for Mann 1 for dokumentasjon fra Romania,
og et bindeledd mellom arbeidstakere, myndighetene
i Norge og arbeidsgivere. Arbeidstakere som var ansatt
som hjelpearbeidere har utført elektroarbeid som krever
godkjenning.
Konkurskriminalitet

Flere av bedriftene som Mann 1 har vært daglig leder for,
eller har plassert en av sine stråmenn i, har gått konkurs.
Dette er sannsynligvis planlagt for å kvitte seg med gjeld
og andre økonomiske forpliktelser. Det er også mange in
kassosaker mot Mann 1 privat, og mot personer han har
misbrukt ID-en til, eller som har stått som stråmenn for
Mann 1 privat eller forretningsmessig.
Fair Play Bygg Oslo og omegn - 11

12 - Årsrapport 2020

Jan Jamessen, daglig leder
i Nelfo Oslo og omegn.
Foto: Nelfo Oslo og omegn

- Men er ikke elektrofag beskyttet og kreves det ikke omfat
tende dokumentasjon på alt arbeid som er utført?
- Vi er opptatt av å beskytte faget. Ikke bare for virk
somhetens beste, men for at vi skal opprettholde kompe
tansen i landet. Vi ser en voldsom grad av digitalisering og
innovasjon innenfor styringssystemer. Den utviklingen blir
man ikke en del av om man ikke satser på kompetanse og
læring! Særlig de innleide europeiske elektrikerne mangler
kompetanse på et norsk nivå. Det gjelder i en viss grad også
for små elektroentreprenørfirmaer og selvstendige elektri
kere. Der ser man også at det oftere tas en snarvei inn i det
«grå markedet».
Det er en negativ trend på antallet elever som ønsker å
bli elektrikere, det er for eksempel 40 færre lærlinger i år
enn året før. Dette vil markedet merke godt om 2 V2 år. Da
vil det være mangel på faglærte. Det finnes noen som tar
VG3-løp, altså går hele løpet på skole uten praksisplass. Der
har vi større frafall fra faget. I den grad de gjør seg ferdig, vil
de oftere enn andre bli satt i arbeid som hjelpemannskap.
Kompetansen vil ikke være 100 %. Akkurat nå er vi inne i en
koronaunntakstilstand, med lavere trøkk i bransjen.
- Dere er kjent med elektrofirmaet som omtales i casen
foran. Klarer dere å fange opp sånne firmaer?

Vi beskytter faget for vårt felles beste

- Er elektrobransjen en seriøs bransje, Jan?
- Vi er godt kjent med useriøse forhold i byggebransjen.
Likevel må vi si at vi er litt heldige i elektrobransjen. Her
kreves det i større grad dokumentasjon på fagområder og
utført arbeid, som sertifikater og samsvarserklæring. Men
vi vet at mange jobber svart, og at de ikke leverer doku
mentasjon som de skal. Det virker i utgangspunktet greit
for kjøperen av tjenestene, men når el-tilsynet kommer blir
det avvik. Og når man skal selge boligen - hva er gjort, av
hvem, og hva kan dokumenteres?

- Nei, det klarer vi ikke alene. Vi bruker de kanalene vi
har, og varsler el-tilsynet eller arbeidstilsynet. Det har vært
en lykke at vi fikk etablert Fair Play Bygg. Elektrobransjen
støtter opp under dette arbeidet, og ønsker flere tips inn
fra bransjen. Vi har merket oss at noen er «redde» for å si
fra om ugreie forhold, også blant medlemmene våre. Det
kan handle om frykt for at det skal bli lagt hindre for dem
ved neste anbud. Mange har jobbet litt i prosjekter med
polske/utenlandske håndverksfirmaer, og blitt oppmerk
som på grått og useriøst arbeid. De ønsker ikke å «bli tatt»
for å si fra videre om det, og tier om forholdet. Jo, noen
er nok litt pressa på økonomien. Derfor er det bra at noen
følger med, som Fair Play Bygg.
- Hvor er situasjonen verst?
- I store prosjekter er som regel alt på stell, det er ryd
dige forhold på bygget og arbeiderne får den lønna de skal
ha. Det er mye verre stilt i privatmarkedet, som selveiere
og borettslag. Det oppleves vanskelig å orientere seg i de
offentlige registrene; sjekke Brønnøysundregisteret, for
lange dokumentasjon, stille de enkle spørsmålene: «Har
dere faglærte?» «Har dere lærlinger?»
Vi har også opplevd at ikke-medlemmer bruker Nelfologoen på sine egne nettsider, altså misbruker et merke
som borger for seriøsitet. Sånt slår vi hardt ned på, men
underveis kan kjøpere ha blitt lurt.

Det er 40 færre lærlinger i år enn året før. Om 2,5 år vil det
være mangel på faglærte. Elektrofag har over 100 lærlinger
i Oslo, Follo, Asker og Bærum. Nelfo Oslo og omegn har ansatt
16, og 11 av disse er lærere.

Lærlinger

Samtale med Jan Jamessen, daglig leder i Nelfo Oslo og omegn

Elektrobransjen kobler seg på

- Hvorfor er fagforeninga opptatt av Fair Play-arbeidet?
Kai-Otto: Det er to hovedpoeng i vårt arbeid med sosial
dumping og Fair Play. Mange tror nok at el-bransjen er en
redelig bransj'e, men sånn er det ikke nødvendigvis.
Før var det sånn at om du jobba hardt kunne du bli
elektriker, og da var lykken der; relativt høy lønn og stabi
le arbeidsforhold. På 1990-tallet var det fortsatt kamp om
lærlingeplassene og konkurranse om de faste jobbene. Be
driftene behandlet de ansatte bra og hadde fokus på fag.
Nå er det «vill vest»-tilstander også i elektro. Bransjen
har mye ulovlig innleie, mange arbeidsgivere bryr seg ikke
om arbeidsmiljølovens bestemmelser og de tillitsvalgte tas
ikke med på råd.
Jan Ole: Og dette til tross for at det er en lovregulert
bransje, gjennom særforskrifter som FEK. Skal man job
be som elektriker skal man dermed ha sertifikater og være
faglært. Det er også en bransje som er underlagt allmenngjøringsbestemmelser, med minstelønn og anstendige ar
beidsforhold.
Arbeidsmiljølovens § 14-12A krever også at de innleide
skal likebehandles med de faste ansatte. De innleide får
gjerne oppgitt en lønn som er «passe», men et godt stykke
under det som er normen i bransjen.
Kai-Otto: Det er det ene poenget vårt, det andre er at vi
er bekymret for framtida for faget! Nå kan hvem som helst
gå på Clas Ohlson og kjøpe et helt elektrisk anlegg, sette
i gang på egenhånd og håpe på det beste. Vi tapte kam
pen om kontrollert salg av elektromateriell. Men nå er eltilsynet forundra over alle feilene som ligger i private elanlegg! Vi er ikke forundra, vi har som bransje en stor jobb
med å rette på alle feilene som gjøres privat og av såkalte
fagfolk. Dette er både et spørsmål om fagets framtid, og et
brannsikkerhetsspørsmål!
Det er særlig i privatmarkedet at det florerer med
- Dere nevner innleiemarkedet spesielt.
Forklar sammenhengen sånn dere ser den?
Jan Ole: Ulovlig innleie er den store
saken vår; elektrobransjen er som sagt
verst i klassen, og vi opplever at arbeids
giverne tolker bestemmelsene mye vide
re enn vi gjør, ja, langt utenfor det som
var intensjonen i bestemmelsene fra
myndighetenes side. Det kom nye regler

Ulovlig innleie - et samfunnsproblem

multihåndverkere fra Øst-Europa. Feile
ne de gjør blir ikke avslørt før det kom
mer kontroll fra el-tilsynet, og det kan
ta mange år. Det nytter ikke for norske
installasjonsbedrifter å konkurrere på de
premissene; de norske firmaene legger til
grunn en norsk standard, både på lønnsog arbeidsforhold, samt faglig kompe
tanse.
Jan Ole: En godkjenning fra DSB er
ikke nødvendigvis bevis på seriøsitet,
det florerer med falske papirer, og det
er ingen kontroll av hva de kan i praksis,
det er bare gjennomgang av papirer. Folk
fra andre land får hjelp av den bedriften
de skal jobbe for (noen ganger gjennom
bemanningsbyråer, som tar betalt for å
levere inn søknaden, sjøl om det er gratis
å gjøre det sjøl) i godkjenningsprosessen,
men de er satt i arbeid lenge før papirene
er i orden. Om papirene er godkjent er
det nesten umulig å avslutte/trekke dem
tilbake.

Samtale med Kai-Otto Helmersen, leder og Jan Ole Evensen, organisasjonsarbeider,
Elektromontørenes forening Oslo og Akershus

Multi-håndtverkere og ulovlig innleie?

Fair Play Bygg Oslo og omegn - 13

Kai-Otto Helmersen er leder av Elektromon
tørenes forening Oslo og Akershus. Foto: Jan
Ole Evensen
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fra 1. januar 2019, aml § 14-12 (2); som sier at det bare er
bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå
tidsbegrensende innleieavtaler. Innleie skal bare brukes
ved uforutsette hendelser, og det må gjøres for navngitte
arbeidstakere (se aml § 14-9 (1). Et byggeprosjekt er ikke
et midlertidig arbeid som hjemler rett til innleie!
- Men hva gjør fagforeninga i praksis?
Kai-Otto: I Oslo har byggfagforeningene en egen uro-

- Hva er de viktigste kravene dere stiller for å bekjempe sam
funnsproblemet?
Jan Ole: Det må bli et forbud mot bemanningsbransjen.
Risikoen er for stor for samfunnet, seriøse virksomheter
og enkeltarbeidstakeren. Og det må settes krav til praktisk
prøve ved godkjenning av fagutdanning fra andre land, de
må vise at de kan faget i praksis.
Kai-Otto: Det må stilles sterkere krav til borettslag og
sameier når de skal foreta vedlikehold og rehabilitering;
her syndes det altfor mye. Styrene i boligselskapene har
som regel altfor liten kompetanse til å forsikre seg om at
bedriftene de kjøper håndverkertjenester fra ikke driver
med ulovligheter.

Framover

patrulje, Byggpatruljen kaller vi den. Vi går på arbeidsplassbesøk en gang hver 14. dag. Som regel blir vi godt mot
tatt av prosjektlederen fra hovedentreprenøren, de er
hjelpsomme og viser oss rundt. Hos de store er som re
gel lønnsinnsyn og HMS på plass. Feilene vi fmner hos de
store entreprenørene er som regel på innleiespørsmålet
De er som oftest medlem i NHO, og det burde være en
enkel sak for dem å sjekke om innleier har tariffavtale.
Målet med arbeidsplassbesøkene er å vise oss synlige
for medlemmene og gi klar beskjed til bransjen om at vi
følger med. Vi sjekker brakkeforholdene og sikkerheten,
vi snakker med både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi
avdekker ikke sosial dumping bare ved å besøke bygge
plassene, til det kreves innsyn i dokumenter og gjennom
gang av lønnslister, innbetalinger av skatt etc., men vi kan
få indikasjoner på at ikke alt er på stell. Det går vi videre
med, gjennom varslingskanalene til Arbeidstilsynet eller
Fair Play Bygg.

Organisasjonsarbeider Jan Ole Evensen, Elektromontørenes forening
Oslo og Akershus. Foto: Jan Ole Evensen

Ein dag i oktober får Jan-Ole Evensen besøk på kontoret
til Elektromontørenes Foreining av to karar frå Serbia. Det
dei fortel får Jan-Ole til å lura. Dette er ikkje noko vanleg
fagforeiningssak. Jan-Ole tar i mot informasjon og doku
ment i saka, og sender straks ein e-post til oss i Fair Play
Bygg Oslo og omegn.
Det som fekk Jan-Ole til å varsku Fair Play Bygg var
dette:
Serbiske telemontørar har arbeidd med utbygginga av
det norske SG-nettet i mange år. Mange har mottatt store
skattekrav frå Skatteetaten, men den innrapporterte løna
som skatten er rekna ut etter stemmer ikkje med den løna
dei har mottatt i Serbia. Det viser seg at bedrifta har bede
montørane om å oppretta to lønskontoar, der ein repre
sentant for arbeidsgjevar har fullmakt på den eine. Mon
tørane får overført løn frå lønskontoen arbeidsgivaren
disponerer minus 30-40 % av pengane. Denne summen
blir «borte». Jan-Ole forstår at dette lønstrekket neppe er
innbetalt som forskotsskatt.
- Dei serbiske montørane hadde god oversikt og kunne
dokumentera påstandane sine med bankutskrifter. Det sto
klart for meg at dette måtte undersøkjast nærmare. Det
var klåre indikasjonar på lønstjuveri, seier Jan-Ole.
Dei serbiske føretaka var underentreprenørar av to
norske entreprenørar. Ein av desse var Netel, som Jan-Ole
kjende godt frå før.
- Montørane som arbeidde hos den serbiske underle
verandøren til Netel var ikkje med i fagforeininga, og der-

Eit varsel frå Fair Play Bygg Oslo og omegn om løns- og
arbeidsforhold for tilsette i utbygginga av SG nettet fører
til at saka blir diskutert på konsernnivå i Telenor og at Telia
krev endringar av praksis. Varselet fører også til at fleire
arbeidstakarar får tilbakebetalt pengar frå arbeidsgjevar
og serbiske underleverandørar blir granska.

Fair Play Bygg Oslo og omegn - 33

Varsel går ut
Fair Play Bygg sende eit varsel til A-krimsenteret og tok
deretter kontakt med Edward Olastuen i Netel.
- Vi vart overraska over varselet frå Fair Play Bygg Oslo
og omegn, vi har gjennomført eigne kontrollar av løns- og
arbeidsforhold hos desse aktørane. Men vi tok saka al
vorleg og sette i verk ei eiga gransking av kva som hadde
skjedd, seier Edward Olastuen, dagleg leiar i Netel as.
- Varselet frå Fair Play Bygg reiste eit spørsmål som
måtte avklarast prinsipielt: Korleis rekna den norske min
steløna når det er lovpålagt å betala nettoløn i Serbia, seier
advokat Anette Mellbye i Bull &Co, advokatfirmaet som
Netel engasjerte for å sjå nærmare på fakta og jussen.
- Saka hadde ikkje vore mogleg å få opplyst utan at
dei tilsette delte sine kontoutskrifter med Fair Play Bygg.
Kontoutskrifter frå dei tilsette er ikkje noko ein kan krevja
utlevert i ein kontroll av løns- og arbeidsforhold hjå under
entreprenørar.
Telekom-bransjen er omfatta av den allmenngjorde
minsteløna for elektrobransjen. Det Mellbye viser til som
«nettoløn» er ei ordning der arbeidsgjevar har ansvar for
berekning og betaling av inntektsskatten til dei tilsette, og
netto løn utbetalast til arbeidstakar. Dette er det lovpå
lagte systemet i Serbia. I Noreg er løn brutto, og det er
den tilsette som har ansvar for å berekne og betale skatt
sjølv om delar av skatten blir betalt på forskot av arbeids
gjevar. Ettersom inntektsskatten i Serbia er langt lågare
enn i Noreg meinte den serbiske underentreprenøren at
dei tilsette på oppdrag i Noreg skulle ha 23 % mindre løn
utbetalt i Serbia enn minsteløna. Dette kom fram i eit brev
frå arbeidsgjevar frå november 2017. Her blir det gjeve ei
forklåring på lønsutbetalinga:

med hadde dei heller ikkje rett på hjelp. Eg sende derfor
saka over til Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Av Lars Mamen. Utbygginga av SG-nettet fører til endringar av praksis

Fair Play Bygg med varsel om telekom-bransjen
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rupsjon og miljø.
Vi er samtidig avhengig av å motta informasjon om uøn
skede forhold, og uavhengige bransjeaktører som Fair Play
Bygg spiller en nøkkelrolle i denne sammenhengen.
Fair Play Bygg har en unik tillit i bransjen og hos ansatte om
vi ser gir dem en særskilt mulighet til å avdekke eventuelle
lovbrudd og andre uønskede forhold. Gjennom en konkret
sak har vi tydelig sett verdien av et godt samarbeid med
Fair Play Bygg. De har delt sine erfaringer med oss og med
det gitt oss bredere kunnskap om bransjens problemstillin
ger og derved bidratt til å skape et mer ansvarlig og seriøst
arbeidsliv.
Samarbeidet med Fair Play Bygg er svært viktig for Telia og
for å sikre et anstendig og godt arbeidsliv for alle i Norge.

Telia er et stort selskap med en sentral plass i mange men
neskers liv. Derfor gjør vi alt vi kan for å opptre ansvarsfullt,
og vi stiller strenge krav til våre leverandører og under
leverandører når det kommer til arbeidsforhold, antikor-

Randi Punsvik, Country
Ethics & Compiiance
Officer, Telia

«En vanlig Norsk lønns avtale vill da inneholde både en
NETTO del samt en del som omhandler personlig skatt. Denne
skatten er i snitt på 35 %. I Serbia derimot er personlig skatt på
8 % samt arbeidsgiver avgiften er på 4 %. Dermed er det ikke
mulig a å sammenligne BRUTTO i Serbia og Norge!
Eneste måten a fa til en reel sammenligning era å ta Netto

-

-

-

-

Telias kommentar

Karl Høye, Head of Risk
and Compiiance, Telenor

utbetaling og legge på 35%. Denne skal deles på antall timer
vedkommende har jobbet i aktuelle måned og dermed vill vi
kunne regne oss til en BRUTTO Norsk arbeidstime. I eksem
pler som er sendt til Dere, så er netto utbetaling omtalt som
NET Payment, denne er gjort om til norske kroner for lettere
forståelse.

Varslinger er et viktig fundament for å få informasjon om kri
tikkverdige forhold som ellers kan være utfordrende å avdek
ke. Fair Play Bygg Oslo har en viktig rolle som uavhengig in
stans, en uavhengighet som gjør at varslere kan oppleve dette
som mer trygt enn å varsle til offentlige tilsynsmyndigheter,
politi eller egen arbeidsgiver. Varslinger tjener også et viktig
formål for Telenor, og vi har egne prosesser og systemer eta
blert for å følge opp disse. Telenor og Fair Play Bygg har gjen
nom en konkret varslingssak utviklet et svært godt samarbeid,
og Fair Play Bygg har opptrådt åpent og profesjonelt med mål
om å informere og sikre en god løsning på saken. Gjennom
dette samarbeidet harTelenor blitt kjent med Fair Play Bygg og
den viktige funksjonen de har med å fremme et sunt arbeidsliv
og forebygge arbeidslivskriminalitet, samt fått viktig informa
sjon som bidrar til å styrke vår risikoforståelse og evnen til å
utøve sunn kontroll av våre forretningspartnere.

Telenors kommentar

Dei serbiske selskapa har akseptert at den allmenngjor
de løna skal utreknast basert på faktisk betalt skatt.
Ei auke på 5,5 % netto løn var det som skulle til for å
oppfylla kravet til den allmenngjorde minsteløna i No
reg basert på kva arbeidsgjevar faktisk betaler i skatt i
Serbia, seier Anette Mellbye i Bull & Co.

Informasjonen i varselet frå Fair Play Bygg avdekte ein
del avvik som vi måtte retta opp med ein gong, seier
Edward Olastuen
- Vi forlangte at ein innførte digital timeregistrering, at
systemet med doble lønskontoar vart avvikla og at det
te blir granska slik at vi kan fmna ut kva som har skjedd.
- For Fair Play Bygg Oslo og omegn var det viktig å verna
kjeldene, det tar vi på største alvor. Granskinga blir
gjennomført trygt, slik at ingen namn på arbeidstakara
ne blir delt med arbeidsgivaren.

Fair Play Bygg Oslo og omegn - 35

Men saka er jo ikkje slutt med det. Jonas Bals er rådgjevar
i LOs forhandlings- og HMS-avdeling, og har arbeid my
kje med a-krim og sosial dumping. Han fortel at LO har
ei ordning som opnar for å gje uorganiserte hjelp. LO har
bistått fleire utalandske arbeidstakarar gjennom ordninga.
Vilkåret er at dei organiserer seg, og at sakene er viktige
økonomisk og/eller prinsipielt.
- Ein del migrantarbeidarar står i ei svak stilling i norsk
arbeidsliv og blir utnytta. Vi har sett at det kan vera uri
meleg å krevja at denne gruppa skal vera organisert før
problem oppstår. Etter konkret vurdering av sakene har vi
i fleire tilfelle bistått juridisk. Det meiner vi er viktig for å
stansa kriminaliteten i arbeidslivet. Mange års røynsle med
a-krim og sosial dumping har vist at denne kampen må vi

Varselet frå Fair Play Bygg Oslo og omegn har blitt disku
tert både i Netel, Telia og Telenor, og ein del endringar har
komme på plass.

-

LO engasjerer seg

Varselet førte til endringar

Edward Olastuen i Netel legg til:
- Varselet frå Fair Play Bygg avdekte at to av våre underentreprenørar hadde ein praksis som ikkje var korrekt.
Vi kravde at det vart rydda opp i dette. Alternativet var
å avslutta samarbeidet, men då kunne vi ikkje bidra til
at arbeidstakarane i dei serbiske underentreprenørane
får betre løn og vilkår i samsvar med norske reglar.

Eg fekk tilbakebetalt skatten i dagane før nyttår. Dei
fleste som tok kontakt med Fair Play Bygg har no fått
tilbake det same beløpet som dei har betalt til Skatte
etaten.
- I tillegg har arbeidsgjevaren instruert dei tilsette om å
sletta lønskontoen der arbeidsgjevar hadde tilgjenge.
Bankkorta er også levert tilbake, fortel Goran.

-

Goran fortel at han og kollegane har motteke tilbakebeta
ling av krava frå Skatteetaten:

-

Etter det første varselet kom det til fleire arbeidstakarar
som hadde same problem med desse underentreprenørane på 5G-utbygginga. Etter kvart fekk vi ei liste på 13 mon
tørar. Ein av desse var Goran Docik.
- Alle montørane som arbeidde for desse føretaka i No
reg måtte gå med på ulike former for payback. Dei fleste
måtte gå med på å gje ein frå kontoret i Serbia tilgang på
bankkontoen, men nokon måtte også gje frå seg eit mini
bankkort, seier Goran
Men det skjedde også ein annan form for lønstjuveri:
- Ein formann reiste rundt til alle montørarlaga i Noreg
og forlangte at arbeidstakarane skulle underskrive ferdigutfylte timelister. På desse listene sto det 162,5 timar
kvar månad, men vi arbeidde langt meir enn dette! Både
kveldar og helgar, det vart aldri registrert.

Brevet er underteikna NN, Account Manager.
Vi i Fair Play Bygg hadde aldri sett denne tolkinga av
Allmengjøringsloven før. Ei tolking som er tydeleg i strid
med formålet i lova.

For eksempel- NN jobbet 20 dager (151,5 timer) i septem
ber 2017. og fikk utbetalt lønn etterskuddsvis i oktober:
Utbetalt Netto: 21 375 NOK For å regne denne bl en est.
norsk brutto:
21 375* 1,35 % = 28 856 NOK/mnd eller 190kr/t»
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kjempa saman med dei som blir råka av a-krim og sosial
dumping, seier Jonas Bals.
Lars Christian Fjelstad, advokat på LOs juridiske avde
ling, skal derfor bistå ei gruppe tilsette og tidlegare bisette
hos dei serbiske underentreprenørane. Fjeldstad meiner at
det allereie er oppnådd resultat i saka.
- Den norske entreprenøren og oppdragsgivarane har
vist vilje bl å samarbeida i denne saka. Det har ført bl at vi

Denne saka er ikkje avslutta når årsrapporten går i trykken.
Fleire spørsmål skal avklarast og vi ventar på granskingsrapporten. Saka viser likevel korleis samarbeidet mellom
Fair Play Bygg, fagrørsla, entreprenørar og oppdragsgjeva
rar kan vera effekbvt for å avdekka forhold som ikkje blir
oppdaga med tradisjonelle kontrollar og revisjonar.

har løyst det akutte problemet med krav om tvangsinndri
ving av gjeld bl Skatteetaten for dei bisette som har mot
tatt slike krav.
- I bilegg bl skattekravet har vi mottatt opplysningar
som gir grunn bl å tru at dei bisette er underbetalt. Vi er i
gang med å undersøkja to blfelle for å sjå om det er betalt
korrekt løn for montørane. Spørsmålet er om nokon har
forsynt seg av løna før utbetalinga bl arbeidstakarane, og
om dei har fått løn for all arbeidsbd. Timelistene viser at
alle bisette har arbeidd nøyakbg 8 bmar kvar dag - det er
lite truverdig på denne typen oppdrag, og vi har mottatt
opplysningar om at det er arbeidd mange overbdsbmar.
Når det gjeld utbetaling av løn, har vi dokumentasjon som
viser utbetaling av berre delar av løna. Vi forsøkjer å kartleggja kor resten av løna er utbetalt.
- Vi undersøkjer dette og skal bistå dei bisette med
eventuelle lønskrav. Dersom granskinga av saka viser at
dette er organisert lønstjuveri vil vi sjølvsagt vurdera å
melda forholdet bl polibet.

