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Velkommen og gjennomgang av sakslista
Presentasjon av nye møtedeltakere
Gjennomgang av møtereferat/oppfølgingspunkt
-Vurdere nærmere hendelser innafor elektrofag
-Hovedtema i dag Lønns- og arbeidsvilkår - se pkt. 3
-Siste del ev elektrodriftsmal vil ikke bli gjennomgått, men vedlagt
forrige referat
-Klima og bærekraft – se pkt. 3.
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HMS
Status og gjennomgang av 2021
-

2 dødsulykker i 2021

-

Generell gjennomgang av hendelser – viser til vedlagt
presentasjon (Vedlegg1)

Det jobbes videre med en analyse av type skader og frekvens.
Det er forholdvis få registreringer på alvorlige hendelser og skader
knyttet til elektro.
Ønsker å se nærmere på hendelser knyttet mot nattarbeid.

Side 1 av 6

SVV

Kan være ulikheter knyttet til planlagt nattarbeid kontra uplanlagt.
Aktuelt å se på ulikheter mellom kontrakter for tunneloppgradering
(planlagt nattarbeid) og elektrodriftskontraktene (uplanlagt – enkelt
netter)
SVV ser nærmere på forholdet mellom HE-UE-UUE.
Endringer i inntakskontrollskjema.
Arbeidsvarsling og trafikkdirigering – ønsker å prøve ut nye
løsninger.
Kort gjennomgang av planlagte revisjoner og undersøkelser
(Vegtilsyn, Riksrevisjon, Havarikommisjon).
SVV planlegger flere internrevisjoner på lønns- og arbeidsvilkår.
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Lønn- og arbeidsvilkår i kontrakt
2.1 Gjennomgang av sentrale bestemmelser på lønns- og
arbeidstidsbestemmelser. Presentasjon v/Joakim Berge Bang
NELFO har over 1000 medlemsbedrifter, men under 50% er bundet
av landsoverenskomsten (LOK).
Orientering om allmenngjort tariffavtale og nattarbeid
Litt om bestemmelser for ordinær arbeidstid og overtidsarbeid.
Fleksibilitet (bilag 10; Ferie mv – gjennomsnitts-beregning av
arbeidstid – AML §10-5)
Litt om lønnsbestemmelser og tillegg (godtgjørelser)
Viser til vedlagt presentasjon (vedlegg2)
Diskusjoner vedr forskjøvet arbeidstid og godtgjørelser:
Komplisert regelverk, spesielt mht. til nattarbeid. LH/IT-forbundet
godkjenner ordninger som arbeidstilsynet ikke ville ha godkjent.
Organisering av nattarbeid slår ulikt ut ettersom man er organisert
eller ikke.
LOK gir et spesielt innslagspunkt for overtidsarbeid. SVV ønsker å
«styrke» dette punktet i nye kontrakter
Sammenligning mellom overenskomsten og forskrift om
allmengjøring – bl.a. bestemmelser om min. lønn.
Energioverenskomsten brukes også for en del bedrifter.
Allmengjøring Elektro: Overenskomsten er bare delvis allmengjort
(begrenset utstrekning) – Ingen bestemmelser for overtid og lite
om godtgjørelser. Gjelder kun innenfor Norges grenser
Store ulikheter i kostnader for bedrifter som bare forholder seg til
allmengjorte avtaler i forhold til tariffbundet bedrifter.
Spesielt slår dette hardt ut innafor sporadisk nattarbeid; typisk ved
drift og vedlikehold og mht. hviletidsbestemmelser.

NELFO/SVV

Hvordan kan man «normalisere»/legge til rette for mer
likebehandling i Statens vegvesenets kontrakter?
2.2 Smutthullsanalyse – Effektivisering av seriøsitetsbestemmelser. Presentasjon av Martin Søfteland,
Formål for analysen: Belyse uklarheter og ulikheter.
Grunnprinsipp i kontrakter: Egenkontroll og overholdelse av AML.
Hensikt med forlag til endringer i kontrakter: Unngå at lønns- og
arbeidsvilkår forverres ved allmengjøring (Unngå dropp). Ønske om
reelle sanksjoner.
Kort om bestemmelser i kontraktene.
Et paradoks at allmengjøring medfører at krav til lønns- og
arbeidsvilkår svekkes kraftig i arbeid for offentlige byggherrer.
Eks. Skifttillegg gjelder ikke ved forskjøvet arbeidstid
Forslag til endringer i nye kontrakter (SVV):
-

Kontraktsfeste at også «kjerneverdiene» skal gjelde også
ved allmengjøring.

-

Rett til dekning av kost og losji

Vi som byggherre ser at det er store forskjeller mellom de som er
bundet og ikke bundet av LOK.
Viser for øvrig til vedlagt presentasjon (Vedlegg 3)
Diskusjon: Enighet både hos byggherre og entreprenør om at
tariffbundne bedrifter ikke bør ha en dårligere
konkurransesituasjon enn de som ikke er bundet.
Tilbakemelding fra NELFO: Oppfatter forslagene fra SVV som veldig
positive. Bra at SVV ser utfordringene i bransjen.
Ønske om videre samarbeid mellom SVV og NELFO/Energi Norge:
Forslag om å utarbeide en veileder. Bør ses nærmere på.
Både NELFO og SVV er invitert til møte med departementet.
Viktig at «alle stiller likt» og at kontraktene er forutberegnelige.
Endringene ligger inne som forslag til ny totalentreprisemalen.
Bestemmelsene vil etter hvert tas inn i driftskontrakter og
utførelsesmaler. Ikke tatt noen formell beslutning om endringer i
kontrakter.
Det er også ønskelig fra NELFO’s side å ta en gjennomgang og
revisjon av LOK (grunnlag for forhandlinger?).

SVV/NELFO

3

Klima og bærekraft innafor elektroarbeider
Anders ønsker å knytte Klima opp mot HMS-punktet.
NELFO’s fagsjef for HMS: Erik Remo, inviteres til neste møte.
3.1 Bærekrafts-arbeid i NELFO (presentasjon vedlagt)
Orientering v/Anders (Vedlegg 4)
Viktig tema både for den forrige og den nye regjeringen.
Krav i alle offentlige anskaffelser. NELFO er en bidragsyter for
utvikling av bærekraftige løsninger (elektrifisering, digitalisering og
automatisering)
17.januar inviterte NELFO eksperter og medlemsbedrifter til en
Workshop (WS) om Bærekraft: Hva skal NELFO tilby sine bedrifter
for at de igjen kan levere innen miljø og bærekraft (Økonomi, Miljø,
Sosialt)?
NELFO består av mange små og mellomstore bedrifter.
Kompetansetilbud og Tilgang til verktøy og beregninger er viktig.
Ønsker at det blir stilt strenge krav, men utvikling forutsetter nye
former for samarbeid og samhandling i kontrakter.
Fortsatt uklart hvordan dette i praksis kan endre kontraktene.
Konkrete krav i forbindelse med tildeling og kvalitet. Faktiske
utslipp på dokumenteres gjennom klimaregnskap og bruk av EPDer. Mangler en operasjonalisering av de ulike kravene (Finnes
mange ulike metoder og systemer). Viktig å få på plass systemer
og objektive vurderinger.
Videre arbeid:
-

Revidering og endring av Strategi

-

Delta i NHO’s arbeid med bærekraft

-

Bevisstgjøring og kompetanseutvikling

Stikkord fra diskusjonen:
Litt om hva som allerede ligger i kontraktene:
Sertifiseringskrav (ISO14001, samt 9001 og 45001) og krav til
nullutslippskjøretøy
Utfordringer med implementering av EPD-krav, ønsker et
samarbeid med bransjen. Bør vurdere hvordan krav og muligheter
for innovasjon beskrives i kontraktene.
Levetid på utstyr har stor betydning for bærekraft.
Behov for økt kompetanse både hos byggherre og ent.
3.2 Klima og Bærekrafts-arbeid i SVV v/Rigmor
Kort informasjon om verktøy og system for rapportering av
klimagassutslipp. (vedlegg 1)

SVV samarbeider med andre offentlige byggherrer for å få en
enhetlig måte å rapportere klimagassutslipp.
Planlagt WS i regi av DFØ
Stikkord fra diskusjonen:
Elektrodriftskontraktene har en forholdsvis liten andel innkjøp av
materialer. Usikker på hvor mye krav til EPD-er vil slå ut i
klimaregnskapet.
Viktig at har fokus på arbeidsprosessene. Ved bruk av ny teknologi
kan også arbeidsprosesser rasjonaliseres bort. Dette kan også gi
en større miljøgevinster. Eks digital overvåkning av veglys kontra
fysisk inspeksjoner. Fordel med fysisk inspeksjoner er at man også
gjør en del andre inspeksjoner samtidig (tilstand).
Elektrodriftskontraktene består av en stor andel arbeidstimer og er
i stor grad prisgitt eksisterende installasjoner og etterslep. EPD er
kanskje viktigere for utbygging.
Driftskontraktene er godt egna for å se på innovasjon; Prøve ut
andre måter å utføre arbeidet på.
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Informasjon fra SVV
Utlysning og aktivitet:
2 store kontrakter ligger ute:
-

E39 Rogfast (Egen Elektro/Automasjonskontrakt)
Sotrasambandet (OPS)

Litt om elektrodriftskontrakter (v/ Inge)
Områdeinndeling av framtidige elektrodriftkontrakter
Oversikt over nye og gamle kontrakter
I år er alle elektrodriftskontrakter med oppstart i -22 lyst ut.
Ny Oslo-tunnelkontrakt vil lyses ut mot slutten av 22.
Elektrodriftskontrakter med oppstart i -23 vil bli lyst ut ved
årsskiftet (noen før og noen etter)
Spørsmål fra Vidar: Er det et «etterslep» av elektroarbeider i
forbindelse med regionsreformen (oppsplitting mellom Stat og
fylke)? – Det er ledig kapasitet i markedet nå.
Inge: Når det gjelder driftskontrakter er det ingen etterslep.
Usikker på om det er etterslep på vedlikeholdsarbeider og
investering. SVV har ingen oversikt for fylkene
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Innspill fra Bransjen
Forslag til tema som vi tar opp på senere møter v/Vigdis
1. Utvikling og ny teknologi
2. Overlevering – Hvordan forholde seg til garantiansvaret ved
overlevering Utbygging til drift.
Fordel at noen fra Utbygging er med i diskusjonen

Innafor bygg følger det ofte med drifts- og vedlikeholdsansvar i
garantiperioden på de anleggene som leveres.
Dette er også en generell intern diskusjon i SVV. Utfordring med
kort tiltakstid; Få utbyggingsentreprenører har mulighet til å levere
på tiltakstid. Det bør ses nærmere på samspillet mellom
utbyggingsentreprenøren og driftsentreprenøren.
Flere utbyggingsprosjekt inngår nå driftsavtaler med
utbyggingsentreprenøren.
NELFO og SVV forbereder en sak til et senere møte
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Eventuelt Neste møte /møteplan
I tillegg til pkt. ovenfor ble det foreslått følgende tema for neste
møte:
-

Automasjon/styring opp mot VTS (Tore Thorsteinsen)

-

INFO: Kommunikasjon internt på det elektrofaglige arbeidet
(Kari Karstensen)

-

(Etterskrift) Konsekvenser og leveranseutfordringer vedr
krigen Ukraina

Foreslått fysisk møte 2. juni
Møte 2. juni kommer i konflikt med en større konferanse (Elliaden
31. mai – 2. juni)
Forslag om møtested Oslo

SVV/NELFO

Kontaktmøte 1-22 NELFO/Integra og SVV
30. mars 2022 - Teams

Saksliste

- Litt oppsummering fra 2021
- Fokusområder og revisjoner

HMS
– Helse
– Miljø
– Sikkerhet

Årsrapport SHA - 2021

Hendelser fordelt på kontraktstype

Personskader fordelt på skadeklasse – Tot på DoV

Personskader knyttet til elektro

Fokusområder 2022 - Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
- Revisjoner
- Kontroll og gjennomgang av arbeidsforhold
– Bruk og oppfølging av UE/Transportsentraler

- ANSVAR HE/UE !!

Nytt skjema for inntakskontroll

Fokusområde Arbeidsvarsling og opplæring
- Verdistrømsanalyse – TOS/DoV
– Piloter/forsøksprosjekt
– Leverandørutvikling/WS ??
Kontaktpersoner fra bransjen : ??

Intensivbelysning av arbeidssted – Rv 7 - Øst

Koordinering av ulike forslag (Teknologistab)
Smart arbeidsvarsling (digital arb.varsling)–
Mesta/Triona/Euroskilt
Digital arbeidsvarsling/Trafikkdirigering
«Stålmann med lys» i Sør – forsøk/pilot

Intern opplæring - Byggherreopplæring, ISO, Samhandling mm – Felles opplæring ??

Litt om aktuelle Revisjoner

●KLIMA – Utvikling og analyser?

I driftskontraktene er det referert
til R16- skjema, men inntil videre
legges rapportene inn som
vedlegg til R19 i ELRAPP

● Bærekraft og Miljø i kontrakter (WS –DFØ)
– Tildelingskriterier
– Miljøkrav (ISO, 0-utslipp, mm )
– Innovasjon
– Kvalitet levetid

KOMPETANSE internt og eksternt
- VegLCA - Klimabudsjett
- EPD
- Rapportering - Klimaregnskap

E39 Rogfast

Stor interesse for Rogfast kontrakt | Statens vegvesen

Rv. 555 Sotrasambandet
OPS-selskapet Sotra Link skal bygge 9,4 kilometer ny riksveg på strekningen fra Kolltveit i Øygarden til
Storavatnet i Bergen.

Rv. 555 Sotrasambandet | Statens vegvesen

Joachim Berge-Bang
Advokat, Nelfo

www.nelfo.no

LOK – lønn og arbeidstid

Den norske modellen

• Lønnsdannelsen; partene ser helhetlig på
arbeidslivet.
• Kostnadsnivå som sikrer konkurranseevne
internasjonalt («frontfagsmodellen»).

www.nelfo.no

• Lønnsutvikling som bevarer små forskjeller og
forhindre ulikhet.
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Nelfo og vår tariffavtale

• «Horisontal normallønnsavtale med
statistikkregulering i mellomoppgjør».

• Normallønn: Avtalens satser gjeldende for alle
som er omfattet av overenskomsten. Da skal
ingen lønnes høyere eller lavere enn det som
er blitt resultatet av forhandlingene.

www.nelfo.no

• Overenskomsten gjelder for bedrifter som
utfører installasjon, montasje og vedlikehold av
elektriske anlegg med tilhørende anlegg for
automatisering, data, telekommunikasjon o.l.
Reparasjon og vedlikehold av
elektriske/elektroniske apparater og utstyr er
også en del av overenskomstens omfang.
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Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke.
Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl. 07.00 til kl.17.00 de
første 5 virkedager i uken.

1 Overtidsarbeid er alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid.

Overtidsarbeid betales med følgende tilleggsprosent:
De 5 første virkedagene betales overtid med 50 % inntil kl. 21.00 og
deretter 100 %.

Fleksibilitet
Se bilag 10 – Ferie mv.

• Det settes opp en rotasjonsplan. Dersom rotasjonsplan inneholder
en daglig arbeidstid utover 10 timer, forutsettes denne godkjent av
fagforening med innstillingsrett iht. AML.

b) ”Det er adgang til å gjennomsnittsberegne
arbeidstiden etter reglene
i arbeidsmiljølovens § 10-5. Tariffavtalens parter kan bidra til at
slike
avtaler etableres.”
c) ”Det kan foreligge individuelle behov for avvikende
arbeidstidsordninger, fritidsønsker mv. Slike ordninger avtales med
den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av
gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle
avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte.”

www.nelfo.no

a) ”Der partene lokalt er enige om det, kan det som en forsøksordning
iverksettes
bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens
bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og godtgjørelser for dette.
Slike ordninger skal
forelegges forbund og landsforening til godkjennelse.”

Det kan på den enkelte bedrift etter godkjenning av oppdragsgiver
avtales rotasjon- eller innarbeiding av tid for avspasering.
Dette skal skje etter følgende retningslinjer:

www.nelfo.no

Normallønn i LOK

5

www.nelfo.no

Lønnsbestemmelser forts.
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§ 3.Lønnsbestemmelser

§ 5.Utgifter til reise, kost og losji

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og
vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering,
data, telekommunikasjon og lignende, skal ha en
lønn per time på minst:

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor
hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter
nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter
ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

a.
kr 225,15 for faglærte som utfører
fagarbeid.
b.

kr 196,47 for øvrige arbeidstakere.

Ved skiftarbeid skal det beregnes kompensasjon av
minste timelønn i første ledd på:
a.

17 % ved toskiftsarbeid.

b.

27,3 % ved treskiftsarbeid.

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
fast diettsats, betaling etter regning e.l. kan
avtales.

www.nelfo.no

Forskrift om allmenngjøring - elektro
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Særlig om nattarbeid

• Ingen eksplisitt regulering av nattarbeid (arbeid som hovedsakelig utføres på natt) eller bestemmelse om
forskjøvet arbeidstid.
• Nelfo og EL og IT Forbundet har forskjellig forståelse av eksisterende bestemmelser: Avtalefrihet eller 100
% overtidstillegg?
• Utvalgsarbeid, foreslås videreført i neste tariffperiode (2022-2024).
Forskjellig praktisering av godtgjørelse for nattarbeid:

B. Lokal avtale med klubb (variasjoner).
C. Kun allmenngjort 3A-sats.

www.nelfo.no

A. 100 % overtidsgodtgjøring (i tillegg kommer øvrige tillegg).
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www.nelfo.no

Takk for
oppmerksomheten

www.nelfo.no

Møte med NELFO 30.03.2022

«Smutthullsanalyse» – effektivisering av
seriøsitetsbestemmelsene – lønns- og arbeidsv.
v/jurist Martin Søfteland – HMS teamet- Kontrakt og marked –
Utbyggingsdivisjonen, Statens vegvesen

26.04.2022

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Hvorfor «Smutthullsanalyse»
● Etter 11 års praksis har vi erfart at uklarheter skaper
unødvendige og ressurskrevende konflikter med
leverandørene

● Uklarheter favoriserer de mest risikovillige og useriøse på
bekostning av de seriøse aktørene
● Om uklarhetene utnyttes maksimalt vil hensynet til
beskyttelse av norske arbeidstakere, norske bedrifter og
hensynet til sosialt minstenivå for arbeidstakerne,
undergraves.
● Ulik «spekulasjonsgrad» i uklarhetene medfører skjev
konkurranse mellom tilbyderne.
● Uklarheter medfører svak forutberegnelighet for tilbyderne.
26.04.2022

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Grunnprinsipper – oversikt – generelt
● Reel egenkontrollplikt
● «Adoptere» viktige deler av Arbeidsmiljøloven (AML) inn i
lønns- og arbeidsvilkår.
● Unngå at lønns- og arbeidsvilkår forverres ved
allmenngjøring – unngå «dropp»
● Unngå at rett til dekning av kost og losji faller bort ved
«frivillig» avtale
● Informasjon om bruk av personopplysninger
● Deling av informasjon med andre offentlige byggherrer

26.04.2022

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Grunnprinsipper – oversikt – sanksjoner
● Differensierte sanksjoner som også kan danne grunnlag for
senere avvisning i konkurranse om nye oppdrag eller
vektlegges negativt ved konkurranse om nye oppdrag

● Reelle sanksjoner – lønnsomt å gjøre det riktig første gang
● Presisere «mulktgrunnlaget»
● Beskytte kontrollgrunnlaget – dokumentasjons- og
medvirkningsplikt
●

26.04.2022

(Dette utdyper vi til slutt hvis tiden strekker til)

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Unngå at lønns- og arbeidsvilkår forverres ved
allmenngjøring.
● Forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
anviser at allmenngjort tariffavtale gjelder hvis slik finnes, og
ellers landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
● For landsomfattende tariffavtaler gjelder kun:
● «Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om
minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser følger av tariffavtalen.» - kjerneverdier
● Problemet er at ved allmenngjøring slik som eksempelvis ved allmenngjøring
av FOB (Fellesoverenskomst for byggfag) faller oftest overtidstillegg, skiftog turnustillegg og ulempetillegg, bort.
●

26.04.2022

Det er Tariffnemnda som bestemmer hvilke landsomfattende tariffavtaler som skal inn eller ut
av allmengjøringsordningen. Kort fortalt vil en «syk» bransje altså hvor lønns- arbeidsvilkår
er under press, kunne oppnå allmenngjøring av sin tariffavtale og senere bli «friskmeldt» ved
at allmenngjøring oppheves.

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Hva er allmengjøringsparadokset i offentlige kontrakter?
● Paradokset er altså at det oppstår en kraftig «dropp» i lønns- og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter når en relevant landsomfattende
tariffavtale allmenngjøres.
● Fordi kontraktens definerte «kjerneverdier» da beskjæres kraftig.
● Når allmenngjøring er et «støttetiltak» for å gjøre en «syk» bransje frisk,
er det jo et paradoks at det samtidig medfører at krav til lønns- og
arbeidsvilkår svekkes kraftig i arbeid for offentlig byggherre.
● Spesielt ugunstig er det i bransjer hvor arbeid for offentlig byggherre
utgjør en betydelig del av det totale arbeidsomfang i bransjen.
● I tillegg medfører slik «dropp» en vanskelig forutsigbar vesentlig økning
eller reduksjon i leverandørens utgifter til lønns- og arbeidsvilkår. Det
er i strid med det anskaffelsesrettslige grunnprinsipp om
forutberegnelighet.

26.04.2022

smutthullsanalyse - nye kontraktsbestemmelser

Allmenngjort elektro
● Spesielt for elektro er at skifttillegget er allmenngjort, det
er ellers ikke vanlig eksempelvis ikke med i allmenngjort
bygg

● Øvrige ulempetillegg er ikke med. Eksempelvis nattillegg
som har stor betydning ved tunnelloppgradering som
vanligvis foretas om natten.
● Overtidstillegg er heller ikke med. Riktignok 40% etter AML,
men er ofte ikke tilknyttet aktuelle sanksjonsregler.

26.04.2022
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Hvordan løses allmenngjøringsparadokset?
● Løsningen er å kontraktsfeste at «kjerneverdiene» som
gjelder for landsomfattende tariffavtaler også gjelder etter
eventuell allmenngjøring. Da unngås «dropp». Slik:

● På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale
kreves likevel at de deler av nevnte lønns- og arbeidsvilkår som ikke ble
allmenngjort, etterleves. Det skyldes at det ikke er noe rasjonelt
grunnlag for at lønns- og arbeidsvilkårene i oppdrag for offentlig
byggherre skal bli dårligere bare fordi tilstanden ellers er så dårlig i en
bransje at tariffavtalen allmenngjøres. Ut fra anskaffelsesrettslige
grunnprinsipper som klarhet og forutberegnelighet, er det også en fordel
om allmenngjøring ikke medfører plutselig og betydelig reduksjon i
minstenivå for lønns- og arbeidsvilkår.

26.04.2022
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Er det lovlig adgang til å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for
arbeid omfattet av allmengjøringsforskrift?
●

Hjemmelsloven til forskriften er LOA § 6 første ledd og lyder:

Departementet kan i forskrift pålegge statlige, fylkeskommunale og
kommunale myndigheter og offentligrettslige organer å ta inn klausuler i tjeneste- og
bygge- og anleggskontrakter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er
dårligere enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler
eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene.
●

Av § 1 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fremgår også:

«Forskriften skal bidra til…ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår…».
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●

Etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5,2 er vi
forpliktet til å stille krav i « … samsvar med gjeldende forskrifter»,

●

Neppe meningen å forby oss å stille strengere minimumsvilkår siden så vel
hjemmelsloven som forskriften selv tydelig anviser at formålet er å fastslå
minimumsvilkår.

●

Ut fra anskaffelsesrettslige grunnprinsipper som klarhet og forutberegnelighet, vil
det også være gunstig å unngå «dropp». Etter vår mening er
kontraktsbestemmelsen lovlig.
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Unngå at rett til dekning av kost og losji faller bort ved
«frivillig avtale»
● Både landsomfattende og allmenngjorte tariffavtaler har
som regel omtrent slik setning:
«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 fast diettsats, betaling etter regning e. l. kan avtales».
●

Spesielt utenlandske arbeidstakere er ofte prisgitt de vilkår arbeidsgiver tilbyr. Det
er altså ofte et svært ujevnt maktforhold under avtaleinngåelsen. Vi har opplevd at
arbeidsgiver hevder at arbeidere har kjøleskap på brakkerigg, at de får dekket
biltur t/r Polen, kan ta med seg mat hjemmefra og slik at ekstrakostnaden ved å
spise i Norge er null. Ergo avtale om null kostgodtgjørelse.

● En slik «avtale» kan eksempelvis tilsvare en reduksjon i
timelønn på 50 kr. Det kan også «avtales» at arbeidstaker
betaler leie for å bo på brakkerigg. Slik leie kan
eksempelvis alene utgjøre en reduksjon i timelønn på 30 kr.
26.04.2022
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Hvordan tettes «avtalehullet»
●

Vårt forslag til «tetting» er følgende:

Både for forskrifter og tariffavtaler som anviser at arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om
ordning for dekning av kost og losji, aksepterer vi ikke avtaler som er mindre gunstig for arbeidstaker enn
hovedregelen om at arbeidsgiver står for kost og losji. Avtalt diettsats skal ikke være lavere enn den sats
som følger av relevant tariffavtale , eller om slik sats ikke finnes, den sats som er vanlig i den aktuelle
bransje. Avtaler som innebærer at arbeidstaker dekker hele eller deler av utgiftene til losji selv,
aksepteres ikke.
●

Alle leverandører som driver med anleggsarbeid kan påberope Overenskomst for
private anlegg (OPA). Problemet er at den ikke har tydelig bestemmelse om diett?
Dette «ekstrasmutthullet» er tettet i understreket setning.

●

Kommentar:

Et irriterende «smutthull» både i allmenngjorte tariffavtaler og tariffavtale for den
aktuelle bransje er adgangen til å inngå avtale om andre ordninger for kost og losji. Vi
har opplevd at leverandører påberoper at avtalefriheten åpner for å avtale null i kost.
Vi risikerer også at det påberopes rett til å avtale arbeidstakerfiendtlige losjiordninger.
Selv om vi ikke aksepterer dette, vil det værer en fordel anskaffelsesrettslig å fjerne
denne usikkerheten. Det vil også effektivisere vårt kontrollarbeid og bidra til seriøsitet.
Vi bør påvirke fagforeningene til å endre tariffavtalene slik at mulighet for avtaler
ekstremt i arbeidstakers disfavør faller bort. Men inntil vi har lykkes med det må vi ta
ansvar selv og stenge et smutthull som gir usikkerhet og skjev konkurranse.
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Andreas Strømsheim-Aamodt
Fagsjef næringspolitikk

www.nelfo.no

Nelfos arbeid
med bærekraft

Kilde: PwC Bærekraft 100

www.nelfo.no

Kundene
vil ha bærekraft
Bærekraft vektlegges stadig sterkere i private anskaffelser

Det inneber at når oppdragsgivaren skal
ta stilling til kven som får kontrakten, så
skal kriterier for miljø telle minst 30
prosent samanlikna med til dømes pris
og kvalitet.

www.nelfo.no

Der miljø er eit kriterium for tildelinga,
bør det som hovudregel vektast
minimum 30 prosent.
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Bærekraft er et prioritert tema for den nye regjeringen

Industri

97

Utdanning

81

Bærekraft

40

Energi

40

Lønn

39

Landbruk

23

Elektrifisering
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Ordtelling i Hurdalsplattformen

Bygging og modernisering av
kraftproduksjon og nett.
Solkraft og batterier.

Smarte bygg og byer.
Elektrifisering av havner/ byggeplasser.
Velferdsteknologi.

Den norske modellen. Seriøst
arbeidsliv og lærlinger. Ta ansvar
for hva skjer i verdikjedene.
Produktdokumentasjon.

Sirkulærøkonomi. Unngå tap/svinn.
Bedre drift av eksisterende bygg og
infrastruktur.

Elektrisk og autonom transport.
Ekom, fiber/5G og cybersikkerhet
Elektrifisering og automatisering
av land- og havbruk.

Elektrifisering = vårt viktigste klimatiltak.
Store verdier skapes i det fornybare.
Økt eksport av kunnskap og teknologi.

www.nelfo.no

Nelfos medlemmer kan levere bærekraftige løsninger
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Medlemmene sier de trenger:
• kompetanse-tilbud.
• verktøy og hjelpemidler
Anbefalinger vedrørende næringspolitikk:
• Nelfo bør utfordre offentlige og private
bestillere

• Nelfo bør bidra til at bransjens løsninger
synliggjøres i offentlige rammebetingelser
• Nelfo før delta på relevante arenaer som gir
føringer for kravutforming og
dokumentasjon av bærekraftige løsninger

www.nelfo.no

• Nelfo bør fremme bruk av nye entrepriseog samarbeidsformer

6

Mulige krav i anskaffelser

• Krav til sertifisering
• Krav til bruk av nullutslippskjøretøy

• Krav til klimagassregnskap

www.nelfo.no

• Krav til bruk av EPDer

Planlagte aktiviteter 2022

- Utforming av mål og strategi

• Næringspolitikk
- Overvåke og delta i NHOs arbeid med
bærekraft
- Kartlegge viktige arenaer der Nelfo kan
utøve innflytelse på bærekraftsarbeidet

• Bevisstgjøring og kompetanse
- Utforme et standardforedrag
- Utvikle og gjennomføre
introduksjonswebinarer
- Redegjøre for bærekraft på Nelfos ÅK

• Øvrig medlemstilbud
- Oppdatere hjemmesider med
strukturert informasjon om bærekraft,
eventuelt lage en egen nettside for å
gjøre tilbud og verktøy mer tilgjengelig
- Tilgjengeliggjøre informasjon om tilgang
til EPDer

www.nelfo.no

• Strategiprosess

www.nelfo.no

Takk for
oppmerksomheten

www.nelfo.no

