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Innspill til arbeidet med en Norgesmodell for seriøst arbeidsliv 

 
Nelfo er en landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til 
systemintegratorene. Nelfo har over 1.800 medlemsbedrifter med mer enn 30.000 årsverk, og 
herunder mer enn 5.000 lærlinger.  

Vi takker for muligheten å delta i innspillmøter om Norgesmodellen med næringsminister Jan 
Christian Vestre den 17. mars og med statssekretærene i flere departementer 1. april 2022. 

Formål og hovedprinsipper 

Nelfo støtter regjeringens initiativ og arbeide med en Norgesmodell, med et formål å forebygge 
arbeidslivskriminalitet og hindre konkurranse på ulike vilkår.  

Vi er glade for at regjeringen så tett vil samarbeid med partene i arbeidslivet i utforming. Nelfo 
har, sammen med NHO, BNL og flere jobbet med tematikken. Det ble i innspillmøtet vist til Enkel 
å være seriøs – menyen fra 2014 med gode forslag som kan materialiseres. 

Nelfo mener dessuten, som NHO, at en Norgesmodell på sikt også må brukes for å stimulere til 
mer klimavennlige og innovative anskaffelser.  

Nelfo mener disse hovedprinsipper må ligge til grunn for utarbeidelsen av en Norgesmodell: 

1. Norgesmodellen må erstatte de ulike statlige, kommunale og fylkeskommunale modellene. 
Det forutsettes da at Norgesmodellen blir gullstandarden alle er tjent med å følge. 

2. Det bør imidlertid også utarbeides bransjevise tilpasninger. 
3. Summen av nasjonale prinsipper og bransjetilpasningene må utgjøre Norgesmodellen.  
4. Modellen må utarbeides og forankres i trepartssamarbeidet. 

Nelfo støtter arbeidet fra både NHO og BNL når Norgesmodellens innhold skal konkretiseres, 
men på enkelte områder har vi behov for å presisere og nyansere hva vi mener er viktig. Av de 
momentene vi fremførte i innspillmøtene vil vi kort oppsummere: 
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Bransjetilpasninger for elektro  

Det må utarbeides bransjetilpasninger slik at virkemidler kan målrettes. Nelfo har dialog med EL 
og IT forbundet for å jobbe frem våre bransjetilpasninger. 

Organisert arbeidsliv  

Det er etter Nelfos syn viktig at man evner å styrke det organiserte arbeidslivet og 
tariffavtalenes betydning. Dette er en viktig grunnstein i et seriøst arbeidsliv. Vi mener derfor at 
det er en fordel om man i offentlige innkjøp favoriserer bedrifter med tariffavtale.  

Lærlinger 

Nelfo ber om en kraftigere lærlingeklausul i anskaffelsesregelverket. I dagens forskrift stilles krav 
til at en eller flere lærlinger skal delta i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Og kravet gjelder 
først når oppdraget er over terskelverdier og har varighet over tre måneder. Det er for svakt.  

Det må fremover gis fortrinn til bedriftene som tar samfunnsansvar og rekrutterer kvalitativt 
gjennom å lære opp lærlinger. Vi mener at offentlige oppdragsgivere innen bygg og anlegg skal 
kreve lærlinger for alle relevante fag i prosjektene, og at en minste andel av arbeidstimene skal 
utføres av lærlinger. 

Godkjent opplæringsbedrift  

Nelfo mener også det må stilles krav at tilbydere til det offentlige skal være opplæringsbedrift. I 
høst innføres nye læreplaner i vg3. Partene i faglig råd har jobbet grundig med de nye 
Tverrfaglige temaene – der vi i våre vg3 planer har fokus på Folkehelse og mestring, Demokrati 
og medborgerskap og Bærekraftig utvikling.  

Opplæringsbedriftene utvikler nå kultur, kompetanse og systemer for å dekke dette på en god 
måte for lærlingene – men samtidig er dette kultur, kompetanse og systemer som vil komme 
alle til gode. Still derfor et selvstendig krav at tilbydere skal være godkjent opplæringsbedrift. 

Miljøkriterier og bærekraft  

Nelfo mener at bedriftene skal sikres klarhet og forutsigbarhet for hvilke krav som gjelder for 
tildeling av offentlige kontrakter. Men det må være handlingsrom for å bruke og vekte opp 
tildelingskriterier utover laveste pris – som miljø, innovasjon, dok. oppdragsforståelse etc. 

Under forrige regjering kom det på plass at miljø bør vektes med minst 30 %. I 
Hurdalsplattformen etterspørres høye miljøkrav. Det er på tide med en skal bestemmelse.  

Nye krav til miljø og bærekraft krever også betre innkjøpskompetanse. DFØ og 
leverandørutviklingsprogrammet må styrkes. 

  



 

 

Antall ledd og gjennomsiktighet i kontraktskjeden  

For mange ledd i kontraktskjeden kan ofte gjøre det vanskeligere å motvirke svart økonomi og 
arbeidslivskriminalitet. En begrensning til to ledd i kontraktskjeden kan gjøre oppfølgingen 
lettere og mer effektiv, uten tvil.  

Men det må også være mulighet for individuell vurdering for å gi adgang til flere ledd enn to. 
Innen elektro og automasjon er markedsdynamikken slik at våre bedrifter ofte er 
underentreprenør (UE) til totalentreprenør (TE).  

Som UE kan man ha behov for å engasjere spesialister. Det kan være ved avanserte 
produktleveranser og en innkjøpsrekke kan da være TE-UE-Utstyrsleverandør-
spesialist/integrator, for eksempel inne brann- og adgangssystemer. Norgesmodellen må gi 
mulighet for bruk av slike kontraktskjeder uten at det krever for mye byråkrati. 

Det er også viktig at entreprenør i Totalentrepriseanbud skal oppgi hvem som er UE’er ved 
tilbudet. Tilbudte UE/team er dokumentert og dermed noe totalentreprenør må stå ved i 
gjennomføringen. Eventuelle endringer må nøye vurderes og skal godkjennes av oppdragsgiver. 

Størrelse på kontrakter  

Det er viktig at kontraktenes størrelse er slik at også lokalt/regionalt næringsliv får anledning til 
å delta. Spesielt viktig innen samferdsel.  

Avslutning 

Vi takker for muligheten å gi våre første innspill til Norgesmodellen i innspillmøter og her 
skriftlig. Vi ser frem til å følge og delta i det videre arbeidet. 

Er det spørsmål til momentene vi har spilt over, vennligst kontakt undertegnede. 

 

Vennlig hilsen 
Nelfo 

 
Tore Strandskog 
Direktør næringspolitikk 

 

 

 

 

 


