
Att tänka på före, under och efter arbete i Norge 

http://www.nea.se/nea/internet.nsf/


Norsk arbetsmarknad är annorlunda 

 Innan du tar anställning i Norge, förvissa 
dig om att den firma du tänkt arbeta åt är 
en seriös sådan. Ta därför kontakt med ”EL 
& IT förbundet” (eller motsvarande för 
respektive avtalsområde) för att kontrollera 
detta.  

 I regel är företag med tariffavtal mycket 
bättre än bemanningsföretag 

 



 MK montage, Hamilton, Uniflex, Job-
Zone, Proffice, Rett bemanning, Norsk 
hantverksbemanning,  

 Shlaugen electro, VRS installasjon, Elit 
bygg assistance, Profitec 

 Glöm inte kontrollera på 
anställningsavtalet/beviset att rätt 
organisationsnummer gäller på 
bedriften  

 

Seriös eller inte?? Kolla med 
Elektromontörenes Forening 



Att tänka på innan du åker 

Innan du åker; ta kontakt med 
ditt SEF-regionscentra och A-
kassan för att ta reda på aktuella 
regler om utresa och återkomst 
samt för hur länge efterskyddet 
för Dina svenska arbets-
marknadsförsäkringar gäller. 
 



Guld & gröna skogar 

Begär alltid skriftliga 
anställningsvillkor.  
Ett antal elektriker har återvänt 
besvikna då jobbet inte alls blev vad 
det var tänkt. Det som inte är reglerat 
bestämmer arbetsgivaren över. 



Medlemskapet i Elektrikerförbundet 

 Vid utlandsanställning kan du ansöka om 
temporärt utträde om du får jobb i ett nordiskt 
land. Återvänder du inom fem år krävs då 
endast en ny ansökan för att bli fullvärdig 
medlem i SEF, utan några inträdeskrav. 
Blankett om utträde får du från regionscentra.  

 Du kan också ansöka om att bibehålla 
medlemskapet för 230 kr/månad, Avser 
medlem anställd utomlands, med 
medlemskap i annat lands fackförening 



Medlemskapet i Elektrikernas A-kassa  

 Du kan vara kvar i EAK under  arbetsperioden i Norge. 
 Du betalar samma medlemsavgift som vanligt, f.n 105kr 
 Normalt är du försäkrad i Norge automatiskt, men det 

kan förenkla processen något om du är medlem i EAK.  
 Om man väljer att gå ur EAK måste man annars komma 

ihåg att OMGÅENDE vid sin hemkomst ansöka om 
medlemskap igen. Vänta inte på ett E301 intyg. 

 Om du får ett brutet medlemskap kan detta i sin tur 
medföra att a-kassan inte kan betala ut inkomstrelaterad 
ersättning. Ett tips är att man bör vara kvar i EAK, om 
man kan stå ut med kostnaden. 

http://www.elektrikernasakassa.se/


Medlemskap i Norska Elektrikerförbundet 

 Gå alltid med i ett fack-           förbund när 
du arbetar utomlands.          I 
Norge är det ”EL & IT – förbundet”, som Du 
ska ta kontakt med. www.elogit.no +47 23 
06 34 00 
 

   Som Elektriker ska du tillhöra     
Elektromontörernes forening  www.emf.no 
+47 23 12 53 00 
 
 

http://www.elogit.no/
http://www.emf.no/


EL & IT & Elektromontörernes forening 

 EL & IT förbundet ser till att du arbetar 
under gällande avtal, får rätt lön och 
anställningsvillkor. 

 Som medlem i ett norskt LO-förbund har 
man dessutom hem-, gruppliv- och 
olycksfallsförsäkring. 

 
 

Lands- 
overnk
omste
n for 

elektrofa
gene 
 
   

  1996-1998 

              
N



E



K



F 



EL & IT & Elektromontörernes forening 

 EL & IT förbundet ser till att du arbetar under 
gällande avtal, får rätt lön och anställningsvillkor. 
Ingår för 1,2% i medlemsavgift gör b.la också: 

 Ansatte sentralt og i distriktene som er klare til å hjelpe deg  

 Advokater og jurister ved rettstvister , Informasjonsvirksomhet  

 Kontakt med politiske miljøer , Møter og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer  

 Innflytelse på arbeidsplassen , Sikre lønn- og arbeidsvilkår  

 Etter- og videreutdanning,,Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt  

 Tilbud om gode forsikringsordninger, Støtte ved omstillinger  

 Profesjonell hjelp når du trenger det  

 EL & IT Forbundet arbeider for gode pensjonsrettigheter  

 Medlemsblad til alle medlemmer 
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EL & IT & Elektromontörernes forening 

 Elektromontörenes forening hjälper till med dina 
frågor. Medlemsavgiften är 0,6%   

 Ansatte sentralt og i distriktene som er klare til å hjelpe deg  

 Advokater og jurister ved rettstvister , Informasjonsvirksomhet  

 Kontakt med politiske miljøer , Møter og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer  

 Innflytelse på arbeidsplassen , Sikre lønn- og arbeidsvilkår  

 Etter- og videreutdanning,,Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt  

 Tilbud om gode forsikringsordninger, Støtte ved omstillinger  

 Profesjonell hjelp når du trenger det  

 EL & IT Forbundet arbeider for gode pensjonsrettigheter  

 Medlemsblad til alle medlemmer 
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http://www.elogit.no/


Arbete på svensk firma i Norge 

 Arbetar man för ett svenskt el-företag, med 
säte endast i Sverige, kan man fortfarande 
stanna kvar i SEF och arbeta under ett 
utlandsavtal mellan företaget och SEF. 
Förhandlingar om tillträdesavtal skall då 
ske innan arbetet påbörjas. Är lönen högre 
i det land som arbetet utförs skall den 
högre lönen plus traktamente och ev 
reseersättning erhållas. Vi svenska 
elektriker ska inte vara med och dumpa de 
norska lönerna! 

 
 



Anställningsvillkor i Norge 

 7, 5 tim/dag          37,5/uke 

 Lägste lön Fagarbeider 179.03/tim 

 Lägste lön Icke Fagarbeider 154.38/tim 

 Lägste lön Fagarbeider Offshore 
261.34/tim            35,4/uke 

 Utombystillägg 14%, + Bracke & Diet 

 Håndpengar(lomme) 80kr/dygn 

                                                (Innan lönerevision 2012) 

 

 

 
 



Anställningsvillkor i Norge 

 Snittlönen för riket är 250nok (2011) 

   I denna summa ingår ett genomsnitt på  

   ackord, premielön och utgående         
 grundlöner 

 Ackordstariff & Projektavtal förekommer 

 På en arbetsplats utan tariffavtal är du inte 
garanterad någonting – jobba på seriösa 
bedrifter, se till att alla är organiserade 

 
 



Certifikat och DSB-godkännande 

 För att få anställning som elektriker i Norge (och 
även andra yrkesgrupper) krävs det att man kan 
visa upp sitt ECY-certifikat. I Norge har 
arbetsgivaren ansvar för kontrollen av certifikat. 
Dessutom ska arbetsgivaren förvissa sig om att 
svenska arbetare har kunskap om norska  
el-föreskrifter samt förstår det norska språket. 

 För att arbeta i Norge krävs DSB-godkännande. 

     

http://www.dsb.no/


DSB-processen 

 
 Søknaden kan sendes elektronisk til: postmottak@dsb.no, 

eller pr post til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), Postboks 2014, 3103 TØNSBERG, Norway 

 For å få tillatelse til å videreføre et yrke som elektrofagarbeider 
i Norge må dine kvalifikasjoner tilfredsstille kravene i forskrift 
om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke). 

 Evalueringen av dine kvalifikasjoner vil bli utført i samsvar 
med direktiv 2005/36/EF. Generelt vil kravet være minst 2 års 
relevant praksis etter mottak av bevis på endt lærlingperiode 
og eventuelt fagbrev eller yrkesbevis. 

 

mailto:postmottak@dsb.no


Återvändande 

 Blankett E301 är ett intyg på arbetad och 
försäkrad tid i Norge och fås från NAV EØS 
Forvaltning. 

 
 För att kunna tillgodoräkna sig arbets- och 

försäkringsperioder i Norge behöver den 
Svenska A-kassan EAK blankett E301. 

  
 Räkna med att det tar lång …………tid innan 

du får blankett E301. 



Uppgifter till NAV 

Du behöver en del intyg om anställning m.m. som 
är bra att hålla ordning på, eftersom de behövs för 
att NAV ska kunna utfärda intyg E301. Dessa intyg 
är: 
 PB 2105 (bekreftelse på ansettelsesforhold — 

fylles ut av arbeidsgiver). Denna blankett  
tillhandahålls av EAK och finns också på NAV:s 
hemsida. 

 Lønns- og trekkoppgave for avsluttede år 
 Siste lønnsslipp hittil i år 
 Arbeidsavtaler 



Arbetslös eller permitterad 

 Slutar du din anställning på egen begäran i Norge 
blir du avstängd från a-kassan. Man får med andra 
ord en avstängningstid på max 45 ersättningsdagar  

 Om anställningen upphör p.g.a otillbörligt 
uppförande ( stöld, missbruk e.tc ) är 
avstängningen maximalt 60 dagar 

 Blir man permitterad i Norge gäller de norska 
reglerna. Man får alltså ingen ersättning från 
Sverige. (attföringsnivå) 



Skatt, tull & social försäkring 

 

 När du har fått jobb i Norge ska du skaffa Norskt 
skattekort på Likningskontoret och samtidigt 
kontakta Svenska Skatteverket. 

 För att kunna betala ut lön i Norge så ska du ha ett 
konto i Norska  bank. 

 Du skall meddela Försäkringskassan och kontakta 
NAV/ Trygdekontoret 

 Du skall meddela SEF och Elektrikernas A-kassa 

    Tänk på att spara korrenspondens från/till myndigheter 



Skatt, tull & social försäkring 

 Det uppkommer alltid ett antal frågeställningar och det 
finns också en mängd exempel på hur man kan ”falla 
mellan stolarna”. 

 De Svenska och Norska myndigheterna har ett 
infocenter i Morokulien som heter:  

    Grensetjansten 

    www.grensetjansten.no 

       Tel: 0571-239 03 
      Tlf: 62 83 21 00 

 info@gtm.nu 
 
 

    

http://www.grensetjansten.no/
mailto:info@gtm.nu

