STRATEGIER
2019 - 2020

Medlemsservice

STRATEGIOG MÅLOMRÅDER
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Gode
rammebetingelser

AKTIVITETER
NHO
Arbeider for næringslivets konkurranseevne og lønnsomhet
Overordnet
næringspolitikk

Overordnet
arbeidsgiverpolitikk

Skatte- og
avgiftspolitikk

Nelfo lokalt og sentralt
Arbeider for gode rammebetingelser og god lønnsomhet for elinstallatørene, og for
å legge til rette for fremtidig vekst i EL- og IT-bransjene
Næringspolitikk og
rammebetingelser

Tariff og arbeidsliv.
HMS og kvalitet

Næringsjuridisk
bistand

Utdanningspolitikk

Globalisering

Rådgivning og
analyser

Møteplasser og
interessegrupper

Kurs og konferanser.
Fag- og skolebøker

Programvare og
hjelpemidler

Rabattavtaler
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Elektroentreprenørbran
Jernbanesektoren

Energientreprenører

Lokal energiproduksjon

Lokal energilagring

Elbilmarkedet
Tavlebyggere
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nsjen i kraftig utvikling
Veisektoren

Ekom

Sykehussektoren

Maritim sektor

Byggentrepriser
Automasjon
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VISJON

Vi moderniserer Norge
SLOGAN

#smartere
VERDIER

• Samfunnsnyttig
• Seriøs
• Tillit i markedet
• Kompetent
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Nelfo i sterk utvikling
Nelfo har vedtatt nye strategier for perioden 2019
– 2020. Strategiene er offensive, og gjenspeiler
en organisasjon i stadig endring i takt med
markedsutviklingen. Vi opplever et marked
i endring, med økt bransjeglidning, og ikke
minst en rivende teknologisk utvikling. Økt
digitalisering av samfunnet påvirker i stadig
større grad markedsutviklingen og måten våre
medlemsbedrifter jobber på. Det vil selvsagt også
påvirke måten Nelfo jobber på.
I tillegg ser vi at politiske rammebetingelser er i
stadig endring. Det såkalte grønne skiftet, og økt
elektrifisering av nye samfunnsområder, skaper
nye markeder og nye muligheter for våre medlems
bedrifter. Men det skaper også økt konkurranse
fra nye aktører, og bidrar til en stadig raskere
bransjeglidning. En viktig utfordring for Nelfo er
både å sikre likeverdig konkurranse i et marked i
endring, samtidig som vi som organisasjon evner
å skape nye vekst og ny medlemsrekruttering.
Her ligger uante muligheter – både for
medlemsbedriftene og Nelfo som organisasjon.
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Nelfos styrke har alltid vært basert på sterk og
god kompetanse innad i egen organisasjon. Med
de endringer vi nå ser rundt oss, vil det for Nelfo
være helt nødvendig å videreutvikle og fornye vår
kompetanse i takt med markedsutviklingen. I den
to-års perioden vi nå er inne i, vil dette være en av
våre viktigste oppgaver.
Vi har i våre strategier et sterkt fokus på
betydningen av et seriøst arbeidsliv, hvor kampen
mot svart arbeid, arbeidskriminalitet og arbeidet
med å redusere konfliktnivået i prosjektmarkedet,
vil ha et viktig fokus.
Bransjeorganisasjonene Integra og HLF
(heis) er nå fullt integrert i Nelfo, og bidrar til
ytterligere økt bredde og kvalitet. Begge disse
bransjeorganisasjonene har vært aktive og svært
konstruktive bidragsytere i strategiarbeidet.
Det skal lønne seg å være medlem i Nelfo. I tillegg
til å ha en god nærings- og arbeidsgiverpolitikk, har
vi nå utviklet en rekke gode medlemsfordeler og

tilbud. Og mer er i vente. En aktiv medlemsservice
vil være en av våre mest prioriterte tiltak.
Nelfos strategier for 2019 - 2020 gir uttrykk for
en sterk vilje til ny vekst og ny utvikling. Vi er
ambisiøse på vegne av en organisasjon, som nå etter
drøye 100 år, er mer på offensiven enn noen gang.
Strategiene er et resultat av et konstruktivt samspill
mellom våre tillitsvalgte og administrasjonen. Og
nettopp et slikt samspill er nødvendig for at vi skal
lykkes i årene som kommer.

Med vennlig hilsen

Ove Guttormsen
Adm. direktør
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Gode rammebetingelser
MÅLSETTING
•F
 orsterke næringspolitikken som et verktøy for økt markedsutvikling og økt
lønnsomhet
•A
 rbeide for et mer seriøst arbeidsliv – kompetanse og kvalitet skal lønne seg
•Ø
 kt fokus på Nelfos etiske regler, samt styrke bransjens HMS-arbeid
•S
 tyrke elektrobransjens rolle og posisjon i samfunnet – økt synlighet

TILTAK
• Utvikle og styrke Nelfos interne kompetanse knyttet til ny politikk – og
markedsområder
•R
 edusere konfliktnivået i byggenæring, samt bekjempe arbeidskriminalitet
•Ø
 ke antall lærebedrifter og læreplasser
•S
 ynliggjøre fagarbeiderens rolle og verdi i samfunnet
•S
 tyrke arbeidet mot politiske myndigheter og viktige allianser, samt utvise
samfunnsansvar
•Ø
 ke medlemmenes kompetanse og forståelse for gjeldende rammebetingelser
•Ø
 kt synlighet i media – økt bruk av sosiale medier
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Arbeidsgiverservice
MÅLSETTING
•L
 ovverk og tariffavtaler som ivaretar bedriftenes behov for fleksibilitet og
forutsigbarhet
•A
 nsvarlige lønnsoppgjør
•M
 est mulig bruk av standardiserte kontrakter i entrepriseforhold
•V
 idereutvikle høyere faglig yrkesutdanning

TILTAK
•S
 kape økt forståelse for nødvendigheten av konkurransedyktige tariffbundne
bedrifter
•H
 øyne bedriftenes kompetanse om konkurranseregler, offentlige innkjøp og
kontraktsrett
•A
 rbeide for å redusere avvik fra standardiserte kontrakter
•S
 ynliggjøre fagarbeiderens rolle og verdi i samfunnet
•F
 orsterke rekrutteringen av kvinner til elektrobransjen
•T
 verrfaglig kompetanseutvikling i byggenæringen innenfor arbeidsrettslige
problemstillinger
•Ø
 kt samhandling og mer effektiv rollefordeling i verdikjeden
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Rekruttering og vekst
MÅLSETTING
•F
 remstå som en innovativ og nyskapende organisasjon
•S
 tyrke arbeidet med Nelfos bransjer og interessegrupper
•M
 odernisere og utvikle regionapparatet
•E
 tablere interessegruppen «Nelfo Ung»

TILTAK
•R
 ekruttere nye medlemmer innenfor nye markedsområder
•S
 kreddersy tilbudet/næringspolitikken overfor de ulike medlemssegmentene
•U
 tvikle gode og genuine møteplasser som skal gi faglig og kommersielt utbytte
•Ø
 kt fokus mot yngre aktører i bransjen – investere i fremtidige medlemmer
•S
 tyrke samhandlingen mellom Nelfo-S og regionapparatet
•S
 tyrke Nelfo-merket – synliggjøre kvalitet, etikk og bærekraft
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Medlemsservice
MÅLSETTING
•B
 idra til økt lønnsomhet, kompetanseheving og forenkling av medlemmenes hverdag
•Ø
 kt digital synlighet utad, samt utvikle nye digitale løsninger for medlemmene
•U
 tvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler
•S
 tyrke medlemmenes markedsforståelse

TILTAK
•F
 orsterke og videreutvikle digitale plattformer og kommunikasjonsløsninger
•V
 idereutvikle lønnsomhetsundersøkelsen, markedsrapportene og Innblikk
•A
 rbeide for at bedriftene i større grad utnytter medlemsfordelene – øke synligheten
•S
 ikre fortsatt høy tilfredshet blant eksisterende medlemmer
•G
 jøre det enklere å bli medlem av Nelfo
•N
 elfo skal være den foretrukne kursleverandør
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Teknikk og digitalisering
MÅLSETTING
•B
 idra til høy kvalitet og feilfri utførelse på medlemmenes leveranse til markedet
•L
 igge i forkant av den teknologiske og digitale utviklingen
•Ø
 ke kompetansen i bransjen for gjeldende lover og forskrifter
•S
 tyrke elsikkerhetsarbeidet i Norge

TILTAK
•U
 tvikle digitale verktøy som dokumenterer utført arbeid i henhold til myndighetskrav
•A
 ktiv deltakelse i norm- og standardkomiteer
•K
 valitativ rådgivning innenfor teknisk regelverk, praktisk utførelse og økt digitalisering
•S
 ynliggjøre verdien av å benytte seriøse aktører til tekniske installasjoner
•B
 ygge teknisk kompetanse på nye markedsområder
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Bærekraft
MÅLSETTING
•B
 ygge grønn konkurransekraft blant våre medlemmer
•B
 ruke elektrisitet på stadig nye samfunnsområder
•S
 tyrke markedet for lokal energiproduksjon og lagring
•H
 jelpe medlemmene til å bli en aktiv aktør på området nettutvikling og teknisk
infrastruktur

TILTAK
•B
 idra til at medlemmene blir sentrale aktører i fornybarmarkedet
•A
 vvikle tilknytningsplikten for fjernvarme
•U
 tvikle markedet for effekteffektivisering og styring
•S
 ikre teknologi- og konkurransenøytrale energiforsyningskrav i bygg
•H
 jelpe medlemmene til å dokumentere sitt klimaavtrykk på leveranser
•F
 orsterke samarbeidet med viktige miljøorganisasjoner
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