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Formålet med Nelfos næringspolitikk er å 
sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser 
markedsutvikling og økt lønnsomhet for 
medlemsbedriftene. 

Så enkelt kan det formuleres, men ofte kan dette 
være krevende prosesser. Nelfos medlemsbedrifter 
jobber på mange viktige samfunnsområder. Det 
betyr i praksis at Nelfo også må jobbe på mange 
politikkområder, og være i nær kontakt med 
stortingspolitikere fra alle partier, regjeringen, 
departementer, direktorater og øvrig forvaltning. 
Vi må både jobbe bredt og bygge god kompetanse 
innenfor hvert område, alene og i allianser, for å få 
gjennomslag. 

Vi ønsker jevnlig å informere våre medlemmer 
om hva som gjøres på de viktigste politiske 
områdene. Foruten omtale på nettsidene, i sosiale 
medier, i bladene våre, i Innblikk og i ukentlige 
nyhetsbrev, gir vi med jevne mellomrom ut en 
liten brosjyre, slik den du nå holder i hånden, hvor 
vi kort oppsummerer hva vi arbeider med, og hva 
vi har oppnådd. 

God lesning, og kom gjerne med tilbakemeldinger 
på det arbeidet som gjøres.

Med vennlig hilsen

Ove Guttormsen
Adm. direktør

Sikre gode rammebetingelser
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Nelfo som organisasjon sitter på en betydelig 
kompetanse. Den viktigste formen for 
næringspolitikk er kompetanseoverføring 
og dialog med våre sentrale politikere, med 
forvaltningen og med politisk ledelse i de 
viktigste departementene.  Har vi god og relevant 
kunnskap, evne til å formulere et enkelt og godt 
budskap, blir vi lyttet til og tatt hensyn til. 

Nelfo er i konkurranse med mange andre aktører 
i det politiske landskapet. Det er mange som 
ønsker å nå frem med nettopp sitt budskap. 
Derfor er det viktig at Nelfo som organisasjon 
alltid leverer kvalitet, og har gjennomtenkt og 
godt dokumenterte budskap. I tillegg til å bygge 
nettverk i de politiske miljøene, er god synlighet 
og god profil i relevante kommunikasjonskanaler 
av vesentlig betydning. 

En sentral del av vårt arbeid er å bygge allianser 
med andre aktører – enten det er miljøbevegelsen, 
fagbevegelsen, andre næringsorganisasjoner 
og faglige instanser, både i og utenfor NHO-
fellesskapet. Det gir styrke når det er flere som 
fremfører det samme budskapet.

Mye av det næringspolitiske arbeidet er derfor 
ikke alltid synlig for våre medlemsbedrifter. 
Høringsbrev, høringer og møter på Stortinget 
eller i forvaltningen, kontakt med våre 
allianser og samarbeidspartnere, innsamling 
av dokumentasjon og analyser - alt dette 
danner grunnlaget for vår påvirkning av 
politiske beslutninger. Det kan være nye 
lover og forskrifter, endringer av eksisterende 
bevilgninger over statsbudsjettet, nye standarder, 
sikring av likeverdige konkurranseforhold osv. 

Alt dette danner rammebetingelser for våre 
medlemsbedrifters evne til økt lønnsomhet 
og tilgang til nye markedsområder. Ettersom 
politikk og marked blir stadig mer vevet inn i 
hverandre, er næringspolitikk et viktig verktøy 
for Nelfo.

Med vennlig hilsen

Tore Strandskog
Næringspolitisk  
direktør

Næringspolitikk – et viktig verktøy
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MÅLSETTINGER:

»  Styrke næringens kompetanse, rolle og posisjon 
i samfunnet

»  Høy etikk og seriøsitet blant våre medlemmer

»  Sikre god markedsutvikling gjennom 
rammebetingelser

Rammebetingelser og 
markedsutvikling
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RESULTATER/TILTAK:

»  Nelfo er til stede og synlig i viktige politiske 
miljøer. Det er god kontakt med politisk ledelse 
og forvaltning i sentrale departementer, samt 
de viktigste stortingskomiteene 

»  Nelfo er en sentral aktør i forhold til viktige 
spørsmål som klima, energi og elektrifisering, 
men også i spørsmål knyttet til fagopplæring, 
lærlingspørsmål og kvalifikasjonskrav. Det er 
et forsterket fokus på arbeidskriminalitet, svart 
arbeid og økt seriøsitet i byggenæringen 

»  Nelfo har lagt stor vekt på kursing og 
skolering av medlemmene innenfor 
nye rammebetingelser, regelverk og nye 
markedsmuligheter. Kunnskapsløftet for 
Nelfos medlemsbedrifter har vært en gedigen 
suksess med over 15 000 personer som har 
deltatt i 2018

»  Nelfo har fokus på seriøsitet og høy 
etisk standard, på viktige forhold som 
prissamarbeid og Konkurranselovens regler 
og retningslinjer. Dette krever høy grad av 
skolering og bevisstgjøring. I 2018 har Nelfo i 
samarbeid med EBA satt søkelys på konflikter 
i prosjektmarkedet. Det er avholdt flere 
workshops rundt i landet med god tverrfaglig 
oppslutning med stort engasjement

»  Nye og forbedrede rammebetingelser åpner 
nye markedsområder – ikke minst i lys av 
elektrifisering på stadig nye områder der 
Nelfo er en pådriver. Viktige markedsområder 
i utvikling er transport i maritim sektor og 
på vei, smart og utslippsfri energiforvaltning 
i bygg samt utslippsfrie byggeplasser. Det 
samme gjelder mulighet for direkte elvarme i 
bygg inntil 1000 kvm

»  Arbeidet med nye kvalifikasjonskrav knyttet 
til ny sentral godkjenningsordning har 
vært prioritert også i 2018. Nelfo har her 
fått betydelig gjennomslag. Ikke minst at 
faglig ledelse med fagskole etter endringene 
kan erklære ansvarsrett og/eller få Sentral 
godkjenning innen utførelse i tiltaksklasse 3 og 
prosjektering i tiltaksklasse 2

»  Etter innspill fra Nelfo er det nå klart at alle 
energiforetak med mer enn 10. 000 kunder 
må gjennomføre funksjonelt skille. Det 
opprinnelige forslaget var 30 000 kunder. 
Dette innebærer at en betydelig større andel 
av markedet nå vil omfattes av selskapsmessig 
skille. Dette er et betydelig gjennomslag for 
Nelfo.
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Elektrifisering MÅLSETTINGER:

»  Renvaske elektrisiteten som energibærer

»  Redusere energibruken i bygg

»  Bruke elektrisitet på stadig nye 
samfunnsområder
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RESULTATER/TILTAK:

»  Nelfo fortsetter arbeidet med å renvaske 
elektrisiteten som energibærer – et område 
med flere gjennomslag.  Dette reflekteres ikke 
minst i forhold til nye energiforsyningskrav 
i bygg, ny vurdering av reglene for 
tilknytningsplikt for fjernvarme, nye regler 
for offentlige innkjøp, samt økt bruk av 
elektrisitet på stadig nye samfunnsområder

»  Nelfo fortsetter presset mot Stortingets 
vedtak om realiseringen av 10 TWh redusert 
energibruk i eksisterende bygg innen 2030. 
Dette er et viktig mål for Nelfo for realisering i 
samarbeid med byggenæringen, forbruker- og 
miljøorganisasjoner  

»  Stortinget har besluttet en ordning med 
ladeklare bygg - tilrettelegging for bil-lading i 
boligbyggelag og sameier. Stortinget har også 
bedt regjeringen vurdere krav til at nye bygg 
skal være ladeklare bygg.  Dette i tråd med 
Nelfos ønsker og innspill 

»  Nelfo har bidratt vesentlig til at det i 
Byggteknisk forskrift gis anledning til 
bruk av direktevirkende elvarme i alle 
bygg inntil 1000 kvm. Dette innebærer et 
markedspotensial på 1,5 til 2 milliarder 
kroner. Nelfo fortsetter arbeidet med 
målsettingen om mest mulig teknologi- og 
konkurransenøytrale energiregler i bygg 

»  Nelfo har, i samarbeid med Bellona og 
Elektroforeningen, satt fokus på elektrifisering av 
skipsfarten, herunder landstrøm, elektrifisering 
av havbruksnæringen, samt kystfiskeflåten, 
blant annet gjennom «10 bud for elektrifisering 
av norskekysten». Dette markedet skyter fart, og 
mer enn 80 landstrømprosjekter og flere forbilde-
prosjekter for elektriske og hybride fartøyer har 
fått støtte fra Enova. Det er et viktig marked for 
Nelfos medlemsbedrifter langs hele kysten 

»  Utslippsfrie byggeplasser er prioritert. Flere 
offentlige tilbydere krever gode løsninger på 
dette området. Nelfo, også her i samarbeid med 
Bellona og andre NHO-foreninger, har lansert et 
konsept for dette. Her vil det komme betydelige 
markedsmuligheter for våre medlemmer 

»  Nelfo protesterte heftig, sammen med en 
rekke andre aktører blant dem Huseiernes 
Landsforbund og Forbrukerrådet, på NVEs forslag 
til ny utforming av nettleien. Resultatet ble 
omkamp og ny høring i 2019. Nelfo presenterte 
analysen «Effektivisering i husholdningene – et 
alternativ til nettinvesteringer» i 2018 som fikk 
stor oppmerksomhet

»  IEE har i 2018 arrangert konferanser og frokost-
møter for å spre kompetanse om energi-
effektivisering og smarte energiløsninger. Totalt 
350 deltakere

»  Integra har arrangert ITB brukerforum og 
seminarer om samferdsel med til sammen 320 
deltakere
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Arbeidsgiverservice

MÅLSETTINGER:

»  Tariffavtaler som fremmer og ivaretar bransjens 
konkurranseevne og omstillingsbehov

»  Tettest mulig sammenheng mellom 
lønnsutvikling og produktivitet

»  God arbeidsgiverforståelse blant medlemmene

RESULTATER/TILTAK:

»  Vi har oppnådd et moderat tariffoppgjør i tråd 
med de økonomiske utfordringer vi står overfor

»  Vi har unngått innstramninger i tariffavtalen 
som innsnevrer bedriftens behov for 
fleksibilitet

Vi vil fortsette å arbeide for:

- Moderate oppgjør 

-  Mest mulig like konkurranse– og 
arbeidsvilkår

- Høyere produktivitet og bedre lønnsomhet

-  Relevant kompetanse tilpasset bedriftenes 
behov på kort og lang sikt

-  Mest mulig bruk av standardiserte og 
balanserte kontrakter i entrepriseforhold
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Utdanning, rekruttering og kompetanse

MÅLSETTINGER:

»  Opprettholde elektrofagene som en attraktiv 
utdanningsvei for unge, og styrke rammevilkår 
i yrkesfaglærerutdanningen

»  Ytterligere styrke kvalitet og relevans i fag- og 
yrkesopplæringen, fagskoleutdanningen og 
høyere utdanning

»  Sikre gode rammevilkår slik at det blir 
attraktivt å være opplæringsbedrift og relevant 
læringsarena for alle ansatte 

RESULTATER/TILTAK:

»  I 2018 bevilget regjeringen 3,8 mill. kroner 
for å øke omdømme og status for yrkesfagene 
gjennom yrkeskonkurranser i regi av World 
skills Norway. World Skills Norway arrangerte 
både YrkesNM og skoleNM i tillegg til å ta ut 
yrkeslandslaget som deltar i internasjonale 
konkurranser. Nelfo er medlem i Worldskills 
Norges styre og påvirker elektrofagenes 
interesser. Nelfo gjennomførte også NM 
i elektrikerfaget og telekomfaget i 2018 i 
tillegg til regionale utdanningsmesser og 
markedsføring av fagene i sosiale medier  

»  Regjeringen vedtok ny struktur i fag 
og yrkesopplæringen i 2018. Den nye 
tilbudsstrukturen følger langt på vei Nelfos 
innspill for fremtidens fagopplæring 

»  Arbeidet med læreplaner startet opp høsten 
2018 og Nelfo har en sentral posisjon for 
å ivareta fagenes og medlemsbedriftenes 
interesser 

»  I 2018 var lærlingtilskuddet 153.030 kroner per 
lærekontrakt. Dette nærmere seg beløpet det 
koster for en elev ett år i offentlig skole. Dette 
har Nelfo og partene i arbeidslivet arbeidet med 
i en årrekke
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Sikkerhet, kvalitet  
og digitalisering

MÅLSETTINGER:

»  Nelfo-merket skal være et anerkjent og 
attraktivt kvalitetsstempel 

»  Høy kvalitet og feilfri utførelse på 
medlemmenes leveranser 

»  Levere anlegg som ivaretar brukernes behov

RESULTATER/TILTAK:

NEK 400:2018
Nelfo deltar aktivt  i normkomitèen NK64 som 
gir rammebetingelse for en verdiskaping på rundt 
30 mrd kroner i elektrobransjen årlig. Flere av 
Nelfos innspill er tatt inn i NEK 400:2018 som 
innebærer at regelverket er i tråd med dagens 
behov

NEK400:2018 Solstrøm
I arbeidsgruppen for kapittelet som omhandler 
solstrøm har vi implementert et eget normativt 
tillegg som omhandler brann i solcelleanlegg. 
Dette er viktig for videre trygg utrulling av 
solcelleanlegg i Norge

NEK 400:2018 Elbil
Nelfo har gitt flere innspill i arbeidsgruppen som 
behandler kapittelet om elbil i NEK 400. Gjennom 
dette arbeidet er det stadfestet at alle offentlige 
ladepunkter skal ha type 2 uttak. Dette vil 
medføre økt elsikkerhet i ladeanlegg for elbiler

NEK 400:2018 Batterier
Nelfo har bidratt i arbeidsgruppen som 
omhandler batterier til lagring av strøm og  
Li-Ion batterier. Dette er et viktig bidrag til trygg 
implementering av lagringsenheter i bygninger
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NEK 400 UPS
NK64 har på forespørsel fra Nelfo saksbehandlet 
måten statisk svitsj i nødstrømsystemer skal 
håndteres. Resultatet er en klar tolkning 
av et vanskelig område som medfører 
klare retningslinjer, slik at konkurransen i 
anbudsprosesser blir lik, og elsikkerheten i 
anleggene høy

NEK 405
Nelfo har bidratt til at normserien for elkontroll 
i 2018 ble utvidet til også å omfatte elkontroll i 
fiske-, fangst- og lastefartøyer (NEK 405-10). NEK 
405-3 ble utvidet med et tillegg for elkontroll i 
landbruk, hvor målet er en egen eksamensordning. 
På slutten av året ble det påbegynt utarbeidelse av 
norm for eltakst (NEK 405-20)

Elektroinstallatørprøven
Nytt konsept for forberedelse til elektroinstallatør-
prøven ble lansert våren 2018. Totalpakken 
skal sette deltakeren i stand til å bestå elektro-
installatørprøven

Eldata 
Ny versjon 10 med nye funksjoner

Konferanser
Avholdt flere konferanser og seminarer om 
elsikkerhet. De to viktigste Den nasjonale 
elsikkerhetskonferansen med 250 deltakere og 
Den nasjonale brann og elkonferansen med 200 
deltakere 

Kunnskapsløftet 2018
Personer fra 850 bedrifter deltok på til sammen 
87 seminarer som ga deltakerne innsikt i 
sammenheng mellom lov, forskrift og norm. De ble 
også oppdatert på nyheter i tre av de mest sentrale 
normene i bransjen – NEK 399, NEK 400 og NEK 
405. I tillegg har 5 100 personer tatt nettkurs 
fordelt på ni ulike titler

Digital sykemelding
Nelfo har bidratt i arbeidet med enklere rutiner 
for arbeidsgiver med digital sykemelding og 
oppfølging

Asbestkurs
Arbeidstilsynet har rapportert avvik om 
manglende kunnskap om håndtering av asbest hos 
medlemsbedrifter

Nelfo internkontrollsystem
Oppdatert internkontrollsystemet og Pbl-modulen 
i forhold til bransjebehov og regelverk
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MÅLSETTINGER: 

»  Nelfo skal være kjent hos alle relevante 
målgrupper 

»  Bransjens samfunnsnyttige betydning for 
modernisering og verdiskaping skal være 
synlig

»  Nelfo skal være et naturlig kontaktpunkt og 
ressurs for media og politikere innen våre 
primærområder, og et naturlig førstevalg når 
noen etterspør bransjens synspunkt

»  Utnytte digitale kommunikasjonsløsninger 

»  Nelfo medlemskap gir et tydelig 
konkurransefortrinn  

RESULTATER/TILTAK:

Media:

»  450 artikler der Nelfo er nevnt

»  Nedslagsfelt ca. 11 millioner lesere 

»  87 prosent nett, 12 prosent papir, 1 prosent 
etermedia

Aktive i aktuelle kommunikasjonskanaler:

»  10 utgaver av Elmagasinet på papir og digitalt 
med nyheter og fagartikler. 

»  To utgaver av Teknologica distribuert til det 
politiske miljøet, forvaltningen, forskning- 
og utdanningsmiljøer, bygg-, anlegg- og 
energibransjen i tillegg til samarbeidspartnere.

»  To utgaver av Innblikk med markedstall og 
aktuelle næringspolitiske saker

»  Løpende nyhetssaker og innholdsoppdatering 
på nelfo.no

»  Ukentlig elektronisk nyhetsbrev med aktuelle 
nyhetssaker

»  Aktiv på Facebook og Linkdin

Synlighet
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