
EL og IT Forbundet
prioriterer fast ansatte  
elektroarbeidere

ALLE ELEKTROARBEIDERE SKAL ANSETTES FAST
i henhold til Landsoverenskomsten for elektrofagene § 2

"Varige ansettelsesforhold for alle arbeidstakere i bedriften gir de 
beste forutsetningene for kompetanseheving, sikkerhet, kvalitet,  
lønnsomhet og trygghet for den enkelte arbeidstaker"

“Der egenbemanning ikke er tilstrekkelig skal ulike tiltak drøftes  
– herunder muligheten for å øke egne ansettelser jf. HA § 9-3”

Hovedavtalen § 9-3 - Drøftelser om bedriftens ordinære drift:
Ledelsen skal drøfte med de tillitsvalgte:
• spørsmål som vedrører den økonomiske og  
 produksjonsmessige stilling og utvikling,
• forhold som har umiddelbar sammenheng med  
 arbeidsplassen og den daglige drift,
• de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved bedriften

Drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst en gang i 
måneden, (hvis det ikke er enighet om noe annet,) og for øvrig 
når de tillitsvalgte ber om det.
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Innleie av arbeidskraft fra andre elektro-/produksjonsbedrifter 
kan som et alternativ benyttes i korte perioder dersom be-
manningsbehovet ikke er tilstrekkelig i forhold til egne ansatte 
iht. LOK § 17.

Forutsetningen for slik innleie er at det på forhånd forhandles 
med de bedriftstillitsvalgte. Fra forhandlingene skal det settes 
opp protokoll hvor det fremkommer hva som er bemannings-
behovet, begrunnelsen for ikke å ansette flere egne ansatte, 
samt omfanget og varigheten.

Iht. Landsoverenskomsten for elektrofagene § 17 pkt. 2 skal inn-
leie kun foregå fra bedrifter som er godkjente opplæringsbedrifter 
og som har egenproduksjon slik at bedriften tilfredsstiller kravene 
i AML § 14-13 (maks 50 prosent av egne fast ansatte kan leies ut).

Inn-/utleie kan kun foregå mellom bedrifter som har ordnede 
lønns- og arbeidsvilkår (godkjent tariffavtale). Bedriften skal på 
anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeids-
vilkår for de innleide (arbeidsavtale og nødvendige kvalifikasjoner 
osv.)  iht. LOK § 17 pkt. 5 og pkt. 8.

Innleie fra andre elektrobedrifter skal skje i følgende rekkefølge:
1. Lokale installasjonsbedrifter
2. Andre avdelinger i samme konsern
3. Installasjonsbedrifter fra andre steder i landet



Dersom det er svært vanskelig eller umulig å leie inn arbeids-
kraft i henhold til LOK § 17 (fra andre elektrobedrifter), sam-
tidig som det er tvingende nødvendig for å få utført oppdrag, 
vil ikke tariffpartene Nelfo og EL og IT Forbundet motsette 
seg at de lokale tillitsvalgte og bedriftene inngår avtaler iht. 
LOK-bilag 13 for å sikre seg tilgang på kvalifisert arbeidskraft 
jf. fellesuttalelse.

“Tariffpartene Nelfo og EL og IT Forbundet vil i denne sammen-
heng henstille til at bedriftene i enhver situasjon vedrørende  
innleie av arbeidskraft vurderer hvilken betydning slike beslut-
ninger vil kunne få for fremtidig rekruttering, samt inntak av 
lærlinger både på kort og lang sikt”.

Bemanningsbransjen

Utviklingen i bemanningsbransjen undergraver den norske 
modellen. Vi vil arbeide for å reversre frislippet av vikarbyråene 
fra 1. januar 2000,slik at de bare kan brukes rent unntaksvis. I 
mellomtiden vil vi ha gjennomført to krav LO stilte den gangen: 
at det utbetales lønn mellom oppdrag og at utleie bare skal skje 
som vikarer for navngitte personer.
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Tariffpartene Nelfo og EL og IT Forbundet har en rekke ganger 
påpekt at Landsoverenskomsten for elektrofag har andre  
bestemmelser som vil kunne bidra til å løse elektrobedriftenes 
bemanningsbehov.

Vi nevner i prioritert rekkefølge:
1. Faste ansettelser i egen bedrift
2. Innleie fra andre elektro-/produksjonsbedrifter
3. Innleie fra vikar-/bemanningsbyrå

“Det må med andre ord være et felles mål å sikre at bedriftene 
også i et stramt arbeidsmarked opptrer på en måte som bevarer 
bedriftenes og bransjens ledende posisjon i yrkesopplæringen og 
at bransjen fortsatt blir likestilt med kompetanse og kvalitet”.

EL og IT Forbundet arbeider for at  
alle elektroarbeidere skal ha fast  
ansettelse
Kontakt din lokale fagforening/distrikt for å undersøke om det 
finnes ledige elektrofagarbeidere i ditt nærområde:
http://elogit.no/om-oss/kontakt-oss
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