Vedtatt av landsmøtet mars 2011

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagarbeider
Vi er nå inne i det 6. året etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2005 varslet at
forskriften (FKE) måtte endres. EL & IT Forbundet har i løpet av disse åra hatt stor aktivitet og mange møter på
nær sagt alle nivåer hvor vi har tilkjennegitt våre viktigste krav til ny forskrift som er:







Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i
samme bedrift.
Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er
godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.
Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne
arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i
Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent - det er ikke tilstrekkelig med
bedriftsintern opplæring.
Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for
elektrofagarbeider.

Forbundet reagerer kraftig på at punktet om utenlandske arbeidstakere er blitt behandlet for seg selv ved
høring om å implementere forhold tilknyttet EUs Tjenestelov og EU dir. 2005/36 i gjeldende FKE i fjor høst.
Landsmøtet forlanger at regjeringa reverserer sitt standpunkt og kommer våre krav i møte i et helhetlig
høringsdokument til ny FKE.
Vi godtar ingen kompromisser når det gjelder sikkerheten for oss som jobber med og/eller bruker elektriske
anlegg. Ingen skal komme til skade eller dø som følge av feil og mangelfull kompetanse. Selv om vi er et EØSland kan vi ikke fortsette å implementere direktiver som tilsidesetter våre forskrifter. Norge har på bakgrunn av
vårt jordings- og særnorske nettsystem ekstra utfordringer med å ivareta sikkerheten med strenge krav.
Vi er ikke i mot inn- og utleie mellom registrerte virksomheter som omfattes av forskriften, men vi er i mot
kontraktørvirksomhet og at utleiebyråer kan operere i bransjen uten at det stilles samme strenge krav til
kvalifikasjoner. Norge trenger arbeidskraft, men det må skje i henhold til norske forskrifter og regelverk for å
ivareta folks sikkerhet.
EL & IT Forbundets landsmøte krever at regjeringen imøtekommer våre krav.
Våre krav er først og fremst for å ivareta samfunnets og den enkeltes sikkerhet ved bruk av elektriske anlegg og
for våre medlemmer som står for utførelsen av installasjonene.
Vi vil slåss for våre krav med alle lovlige midler.
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