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2020/13 Svar på høring - fortsatt allmenngjøring - elektrofag
Vi viser til Tariffnemndas brev av 08.12.2020 med høring tilknyttet begjæring om fortsatt
allmenngjøring av tariffavtale for elektrofag.
Grunnlag for fortsatt allmenngjøring
Arbeidstilsynet fører rutinemessig kontroll med virksomhetenes etterlevelse av
allmenngjøringsregelverket i tilsynene innen elektrofag. Ett eller flere kontrollpunkt er fulgt opp i 121
tilsyn i perioden 2018–2020. Alle tilsyn har i tillegg fulgt opp andre tema.
For å gi et innblikk i funn fra Arbeidstilsynets tilsyn i denne sammenheng, er det naturlig å ta utgangspunkt i disse kontrollpunktene:
1. «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.
2. «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.
I tabellen nedenfor ser vi for hvert kontrollpunkt gjennomsnittlig andel brudd (brudd per kontrollerte
forhold), antall tilsyn, samt reaksjoner. Resultatene gjelder tilsyn gjennomført i perioden 2018-2020.
Tall fra sjekklistedel tre er ikke tatt med i noen analyser.
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Kontrollpunkt
Ant tilsyn
Andel
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)?
Totalsum

brudd

Tilsyn

Reaksjoner

4%

101

3

3%

61

4%

Ant tilsyn vedtak om

vedtak om

tvangsmulkt

stans som press

121*

* Antall tilsyn som har kontrollert minst ett av kontrollpunktene i tabellen.
Av tabellen fremgår det at Arbeidstilsynet i omtrent 3 % av tilsynene finner avvik knyttet til allmenngjøringsregelverket. Både frekvens på kontroll og andelen brudd på de fire kontrollpunktene varierer.
Kontrollpunktene 1 og 2 kontrolleres i flest tilsyn (hhv. i 101 og 61 tilsyn) og andelen brudd er på 4 %
og 3 %. Det få reaksjoner direkte knyttet til bruddene. 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.
I tillegg er kontrollpunktene hjemlet i Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett av
22.02.2008 presentert i tabellen under. Kontrollpunktene er:
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?».
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Kontrollpunkt
Ant tilsyn
vedtak om
Andel
brudd

Tilsyn

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?».

stans som

tvangsmulkt

press

5

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

Reaksjoner

Ant tilsyn vedtak om

5

5

Kontrollpunktene knyttet til påseplikt og informasjonsplikt (punkt 3 og 4 i tabellen over) er innen
elektrofag kontrollert i færre tilsyn.
Fortsatt behov for allmenngjøring innen elektrofag
Arbeidstilsynet er av den oppfatning av at det fortsatt er behov for allmenngjøring innenfor
elektrofaget. Dette som et nødvendig tiltak for å oppnå likeverdige lønns- og arbeidsvilkår mellom
innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft på elektrooverenskomstens område.
Høringsbrevet inneholder i hovedsak kun forslag om en revidering av satsene for faglærte og
ufaglærte.
Fra tilsyn på byggeplasser erfarer Arbeidstilsynet at elektrikere får lønn over minstesatsen i forskrift om
delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene § 3. Videre at elektrikerne fortsatt i
stor grad er norske/svenske. Virksomhetene elektrikerne er ansatt i er etablert i Norge.
Arbeidstilsynet har ikke andre kommentarer til høringen.
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi
referansenummer 2020/52330. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet
Tonje Faanes
seksjonsleder
Dette brevet er elektronisk signert.

Ulrikke Holmøy
seniorrådgiver

4

