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ENDRING AV MINSTELØNNSSATSENE I FORSKRIFT OM DELVIS 
ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 
 
Viser til begjæring datert 29.04.2019 om endring av minstelønnssatser i forskrift om  
delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene. Vedlagt ligger Tariffnemndas protokoll 
02/2019 med vedtak om endring av lønnssatsene i forskriften. Forskriften trer i kraft 01.05.2019 og vil bli 
publisert på Lovdata. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
Sekretariatet for tariffnemnda 
 
 
Hilde Brenna 
Seniorkonsulent 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Dato Vår referanse Saksbehandler 
21.05.2019 19/22427 Helene Nødset Lang 

 
Protokoll 02/2019  
Tariffnemndas vedtak av 21.05.2019 om endring av 
lønnssatsene i forskrift om delvis allmenngjøring av 
landsoverenskomsten for elektrofagene 
 
Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæring av 29.04.2019 om endring av 
minstelønnssatser i forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for 
elektrofagene på grunnlag av mellomoppgjøret 2019.  
 
LO ber om endring av minstelønnssatsene i ovennevnte forskrifts § 3 i tråd med protokoller 
datert 03.04.2019 mellom EL og IT Forbundet og Nelfo. Nye lønnssatser gjeldende fra 
01.05.2019 er som følger: 
 
a) kr.217,63 for faglærte som utfører fagarbeid 
b) kr. 189,52 for øvrige arbeidstakere 
 
Høring 
Forslag til lov og forskrift skal normalt legges ut på høring i henhold til forvaltningsloven § 37. 
Høring kan unnlates dersom den:  
-              ikke vil være praktisk gjennomførbar 
-              kan vanskeliggjøre gjennomføringen av tiltaket eller 
-              må anses som åpenbart unødvendig. 
 
Forskriftene om allmenngjøring ble lagt ut på høring høsten 2018. Tariffnemnda har disse 
høringsuttalelsene tilgjengelig og anser det derfor som åpenbart unødvendig å legge 
begjæringene om endring av minstelønnssatsene på høring.  
 
Tariffnemndas vedtak 
Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. § 5 har 
Tariffnemnda fattet vedtak om endring av forskriften i tråd med de nye lønnssatsene i 
tariffavtalen. 
 
§ 3 har opprinnelig ordlyd: 
 
§ 3. Lønnsbestemmelser 
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Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for 
automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst: 
 
a) kr 211,70 for faglærte som utfører fagarbeid. 
 
b) kr 184,36 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. 
 
--- 
 
§ 3 skal nå lyde: 
 
§ 3. Lønnsbestemmelser 
Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for 
automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst: 
 
a) kr 217,63 for faglærte som utfører fagarbeid. 
 
b) kr 189,52 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. 
 
--- 
 
Endringene i lønnssatsene trer i kraft 1. juni 2019. 
 
Tariffnemnda, 21. mai 2019 
  
Dag Nafstad 
 
Steinar Holden                                                                                                         
 
Giuditta Cordero-Moss 
 
Knut Bodding                                                                                                           
 
Kurt Weltzien 


