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Til tariffnemda
Det vises til høringsbrev datert 8. desember 2020. Foranledningen for høringsbrevet er LO s begjæring datert 13.
november d.å. om videreføring av forskrift om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene.

Nelfo har sammen med El og I Forbundet sendt felles brev datert 12. november til tariffnemda, hvor vi i fellesskap
anmoder om videreføring av forskriften for ny tariffperiode, og vi henviser til den begrunnelsen som der er gitt, se
vedlegg.
Nelfo ber derfor om at begjæringen tas tilfølge.
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Cathrine Aspestrand
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Tariffnemnda
Postboks 4720, Torgard
7468 Trondheim

Oslo, 12. november 2020

Vedr. begjæring om videreføring av «Forskrift om delvis allmengjøring for
elektrofagene» for ny tariffperiode
Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- 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 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.
Det er vår oppfatning at forskrift om allmengjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag har
redusert omfanget av sosial dumping i elektrobransjen. Det er etablert et minstenivå som alle som
ønsker å utføre elektrisk installasjonsvirksomhet må følge.
Virksomheter fra EU/EØS-området deltar i anbudskonkurranser i Norge på linje med norske
virksomheter. Uten et allmenngjort minstenivå er det svært utfordrende for norske virksomheter å nå
opp i denne konkurransen, da det ikke finnes noen annen regulering som sikrer at ikke arbeidstakernes
lønns- og arbeidsvilkår er det avgjørende konkurranseelementet.
Elektrobransjen er en bransje som er avhengig av høy kompetanse av hensyn til både kvalitet og
sikkerhet. Denne kompetansen må kontinuerlig oppdateres og utvikles. Vi er særskilt opptatt av å
opprettholde tilgangen på lærlinger og rekruttering i bransjen. Lærlinger er i en utsatt posisjon og vil
erfaringsmessig søke de fagområder og lærebedrifter hvor de er ivaretatt under god opplæring og godt
og forutsigbart arbeidsmiljø. Det er vår oppfatning at dette best ivaretas av en seriøs bransje med
ordnede forhold. Vår oppfatning er at en allmengjøring av overenskomsten slik den har vært til nå
bidrar til å understreke betydningen av dette.
Vi er ikke bekymret for konkurranse fra utenlandske entreprenører. Mange av disse er seriøse
virksomheter med høy kompetanse og ordnede forhold. Dette er virksomheter som vi gjerne ser i det
norske markedet. Nelfo og EL og IT Forbundet 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.
På denne bakgrunn ber partene Tariffnemnda om å vedta en begjæring om fortsatt allmengjøring av
LOK.
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