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Året 2016 var som foregående år preget av ettervirkninger 
i økonomien særlig forårsaket av tilbakegangen i olje- og 
gassesektoren. Dette bidro til lavere aktivitet og mindre 
investeringer, og medførte tilbakegang i deler av landet. 
Etter noe tid stabiliserte situasjonen seg, og ved utgangen 
av året registrerte man bedring i markedene som er knyttet 
til andre deler av næringslivet, og ikke minst en historisk 
høy aktivitet innenfor offentlig sektor.
 
Tross bedring i arbeidsmarkedet med lavere ledighetstall 
gjennom året, er det allikevel en bekymring ved utgangen 
av året ved at sysselsettingsgraden fortsatt er fallende. 
Siden 2011 har den falt med hele 3 % og det kan synes som 
om frafallet fra arbeidslivet er økende. Ungdomsledigheten 
anslås til å være 11 % og fra flere hold pekes det på at 
årsakene til dette bl.a. er knyttet til manglende tilpasning av 
utdanningstilbudet i forhold til arbeidslivets behov.
 
Aktiviteten i byggsektoren totalt ga en viss vekst i 
2016 sammenlignet med 2015. Selv om det registreres 
geografiske forskjeller preges den generelt høye aktiviteten 
av god privatøkonomi, lave renter, betydelige offentlige 
investeringer i bygg og anlegg, samt press i boligmarkedet. 
Isolert for boligbyggingen økte igangsettingen av boliger 
med 4 % til over 31 000 boliger. Det er også endringer i 
boligmarkedet hvor bygging av småhus og leiligheter øker, 
mens etterspørselen etter eneboliger var fallende.
 
Arbeidet med å få på plass raskere behandlingsprosesser 
i forbindelse med arealplanlegging og reguleringssaker, 
er videreført. Det er også fra myndighetenes side 
iverksatt forenklingstiltak i forhold til tekniske krav og 
byggesaksbehandling, med den intensjonen at bygg 
skal bli billigere. Noen av tiltakene virker, mens andre 
oppleves å ikke oppfylle hensikten. 2016 har også 
vært preget av betydelig uro i tilknytning til endringer i 
byggesaksforskrift som innebar opphevelse av kommunal 
forhåndsgodkjenning, endringer i frivillig sentral 
godkjenningsordning og innføring av ordning med erklært 
kompetanse gjeldende for det enkelte tiltak.
 
Etter flere år med diskusjoner og utredninger om 
regelverket for offentlige anskaffelser ble det i 2016 
gjennomført både lov- og forskriftsendringer som et forsøk 
på en innstramming av regelverket. Dessverre er det knyttet 

stor skepsis til om regelverksendringene er tilstrekkelige. 
Særlig er bekymringen stor i bygghåndverksbedriftene og 
hos de entreprenører som konkurrerer om oppdragene 
basert på egne ansatte i produksjonsleddet. Videre la 
Riksrevisjonen frem rapporter sommeren 2016 som kunne 
avsløre at det offentlige har betydelige utfordringer knyttet 
til oppfølging av det regelverk, som av sentrale myndigheter 
er lagt til grunn for offentlige anskaffelser.
 
Omfanget av arbeidslivskriminalitet i byggenæringen har 
dessverre fortsatt å øke. Det var gjennom året en rekke 
medieoppslag som beskrev hendelser rundt om i hele 
landet, og dessverre er det også slik at dette sprer seg 
til nye sektorer. Myndighetenes satsning på å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelser og 
økonomisk kriminalitet er mer preget av retorikk, enn 
satsning i tilstrekkelig grad for å snu utviklingen.
 
Byggmesterforbundet har også i 2016 hatt et betydelig 
engasjement innenfor rekruttering av fremtidig arbeidskraft 
til tømrerfaget. Gjennom året har det vokst seg frem en 
økende bekymring knyttet til rekrutteringen. Det registreres 
en utflating og man kan si at nedgangen har stanset opp, 
men hovedutfordringen er at det antall som søker seg til 
tømrerfaget og andre byggfag, er nede på et kritisk lavt 
nivå, og at det de senere år er opparbeidet et betydelig 
etterslep.
 
Gjennom året har Byggmesterforbundet fokusert på 
ivaretagelse og utvikling av tømrerfaget og kompetanse 
i medlemsbedriftene, og vært aktiv med tilbud av faglig/
juridisk bistand, medlemsservice, kurs og informasjon 
innenfor fagkompetanse og opplæring i regelverk. Det 
registreres med stor tilfredshet at etterspørselen etter 
våre tjenester er økende, og at det i 2016 var historisk 
tilslutning til kurs som tilbys gjennom Byggmesterskolen.  
Representanter fra Byggmesterforbundet er engasjert i ulike 
komiteer og utvalg både i regi av myndigheter, Standard 
Norge og på andre aktuelle arenaer. 

1. Generelle betraktninger
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2.1 Byggeregler

Byggmesterforbundet har som en av sine viktigste 
oppgaver å oppdatere og informere medlemmene 
om aktuelle spørsmål gjeldende byggereglene. Dette 
gjøres gjennom informasjonsmateriell, kurs, foredrag 
på medlemsmøter rundt om i landet, og direkte ovenfor 
enkeltmedlemmer. Videre søker Byggmesterforbundet å 
påvirke regelverksendringer gjennom politisk arbeid og ved 
avgivelse av høringssvar.
 

2.1.1 Endringer av godkjenningsordning for foretak

ESA varslet i 2009 at Plan- og bygningslovens krav om 
at foretakene måtte søke kommunen om godkjenning 
av ansvarsrett, var i strid med tjenestedirektivet. 
Etter dette har norske myndigheter valgt å ta ESAs 
synspunkt til etterretning og varslet at den kommunale 
godkjenningsordningen skulle opphøre. Samtidig ble det 
understreket at lokal godkjenning ikke kunne oppheves før 
man fikk på plass andre ordninger som sikrer at seriøsitet i 
bransjen og kvalitet i bygg ivaretas.
 
Ved utgangen av 2015 ble det klart at endringer i 
byggesaksforskrift med virkning fra 1. januar 2016 ikke 
oppfylte de forventninger regjeringen selv hadde skapt på 
forhånd. Regjeringen valgte å opprettholde ansvarssystemet 
gjennom sentral godkjenning som en frivillig ordning. 
Uavhengig av dette skal alle foretak uansett erklære at de 
påtar seg ansvar i det enkelte tiltak.
 
Byggmesterforbundet sitt styre varslet når det nye 
regelverket ble kjent at dette ikke var tilstrekkelig, men stod 
i den første perioden alene om å være kritisk til dette. Når 
regelverket så trådte i kraft oppstod det også en betydelig 
uro i andre miljøer da deler av dette, i tillegg til å ikke sikre 
seriøsitet og byggkvalitet, i praksis viste seg å medføre at 
bedrifter med lang erfaring og kompetanse ble utestengt 
fra sine opparbeidede markedsområder. Etter hvert viste 
det seg at dette gjaldt både innenfor prosjekterings- og 
utførelsesleddet, selv om myndighetene hadde signalisert 
at formålet med regelverksendringen ikke var å endre 
gjeldende kravsnivå.
 
Allerede i februar endret derfor departementet regelverket 
slik at foretak frem til 1. juli 2018 kan få fornyet sentral 
godkjenning på grunnlag av de kvalifikasjonskrav som 
gjaldt før 1. januar 2016. Med bakgrunn i et møte i april 
hos daværende statssekretær Per Willy Amundsen fikk BNL 
i oppdrag, på vegne av hele Byggenæringen, å utrede en 
konkret og praktikabel vurdering av realkompetanse, samt 
frembringe forslag til utdanningskrav og praksislengde 
knyttet til de ulike tiltaksklassene og eventuelt behov for 
nye godkjenningsordninger. Byggmesterforbundet deltok i 
dette arbeidet som samlet de aller fleste organisasjonene 
i byggenæringen, men før dette ble avsluttet fant man 
det nødvendig å trekke seg ut av prosessen og avgi egen 
uttalelse. Dette i likhet med flere andre organisasjoner 

2. Aktuelle saker

Byggmesterskolen startet i september opp med kurset «Gjeldende og 
kommende byggeregler», og avholdt 7 kurs i 2016. Bildet er fra kurs i  
Oslo 15. september , med fagkonsulent Jens-Morten Søreide.
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som også konkluderte med at hovedretningen i arbeidet 
ikke ivaretok alle deltagernes interesser på en likeverdig 
måte. I Byggmesterforbundet sin egen høringsuttalelse 
var budskapet bl.a. at de foretak som utilsiktet hadde 
mistet sin sentrale godkjenning grunnet nytt regelverk, 
skulle få tilbake denne og at nytt regelverk ikke skulle ha 
tilbakevirkende kraft.
 

2.1.2 Sentral godkjenningsordning

Det har gjennom 2016 vært betydelig uro tilknyttet 
frivillig sentral godkjenningsordning i forbindelse med 
søknad, fornyelse av godkjenning og dokumenttilsyn 
ute i bedriftene. Svært mange er misfornøyd med 
saksbehandlingen, og finner mange av de kravene som 
stilles som lite relevante i forhold til å sikre byggkvalitet 
og kompetanse i det enkelte tiltak. Byggmesterforbundet 
sin administrasjon har i betydelig grad bistått 
medlemsbedriftene i disse sakene.

Utover dette har det i stadig sterkere grad fra mange 
medlemmer blitt stilt spørsmål om frivillig sentral 
godkjenningsordning har noen hensikt.
 

2.1.3 Fysisk byggetilsyn

Byggmesterforbundet foreslo allerede sommeren 2015 at 
det etableres et fysisk byggetilsyn. Dette for å unngå at det 
fra myndighetenes side i hovedsak føres tilsyn kun gjennom 
dokumentkontroll som har medført at deler av næringen ikke 
leverer den kvalitet på prosjektering, produkter og utførelse 
som kreves. Det er i mange tiltak ikke samsvar mellom 

dokumenter og den faktiske situasjon ute i tiltakene. Dette gir 
dårligere byggekvalitet og reduserer vernet for tiltakshaver, da 
særlig i forbrukerleddet. Videre påvirker dette konkurransen i 
markedet for aktørene som prosjekterer og utfører, men også 
ovenfor byggevareprodusenter og handelsleddet.
 
Gjennom 2016 har stadig flere aktører i næringen uttrykt støtte 
til Byggmesterforbundet sitt forslag om å etablere regionalt 
byggetilsyn i den hensikt å gjennomføre fysisk kontroll av 
byggeplasser i tilstrekkelig grad til å eksponere risiko og skape 
endring hos aktørene. Hensikten med forslaget er også å flytte 
fokus fra kun dokumenttilsyn, og i stedet se dette i sammenheng 
med den faktiske byggkvalitet ute på tiltakene. I forbindelse 
med forslaget er det også vist til at tilsynet kan utføres av private 
aktører, og nødvendigvis ikke av det offentlige selv.

2.1.4 Endringer i byggeregler for ROT-markedet

Utover problemene i tiltak om utløser kompetansekrav 
gjennom byggesøknad, er ROT-markedet en stor utfordring. 
Det er behov for at det fra myndighetenes side tas 
snarlige grep for å sikre byggkvalitet og kompetanse i 
denne betydelige delen av byggsektoren. Byggenæringens 
forslag til en ubyråkratisk, elektronisk registreringsordning 
fra 2014 på arbeider tilknyttet klimaskallet, våtrom og 
ildsteder er ikke tatt videre av myndighetene. Dette på 
tross av betydelige avsløringer om byggefeil, useriøsitet og 
utfordringer for forbrukerkundene.

Status for den nye godkjenningsordningen var et av temaene på årets 
Formannskonferanse.

Fysisk tilsyn på byggeplassene er i hovedsak fraværende, sa Frank Ivar 
Andersen i dette nyhetsinnslaget på NRK 2. april. Reportasjen som omhand-
let et boligprosjektet på Jessheim, viste hvor galt det kan gå når det ikke blir 
avdekket i tide at arbeidet som utføres ikke holder mål.
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2.2 Offentlige anskaffelser

Utviklingen gjennom de senere årene, hvor leverandører 
som baserer sin forretningsmodell på underleverandører og 
tatt betydelige markedsandeler på offentlige byggeoppdrag, 
har dessverre fortsatt også i 2016. Dette gjelder både 
mindre og større byggeoppdrag, samt rammekontrakter. 
Den svekkede konkurranseevnen for bedrifter med 
egne ansatte, fagarbeidere og lærlinger er relatert til 
kostnadene med fast ansatte og etterlevelse av forpliktelser 
gitt av myndighetene. For Byggmesterforbundet sine 
medlemsbedrifter er en slik utvikling særlig utfordrende 
da bedriftene er avhengig av kompetanse i eget foretak 
og i stor grad baserer sin forretningsvirksomhet på egne 
ansatte fagarbeidere og lærlinger. Et utviklingstrekk som 
ble tydeliggjort i den forbindelse i 2016 var at også større 
entreprenørbedrifter i anleggsnæringen fikk tilsvarende 
utfordringer som følge av sterkere innslag av utenlandske 
aktører og økt bruk av innleie og underleverandører.
 
I juni fremla Riksrevisjonen en rapport som inneholdt 
sterk kritikk av det offentlige (stat, fylke og kommuner) 
som innkjøper. På tross av Stortingets føringer om at 
det offentlige har et særlig ansvar ved anskaffelser 
for å hindre konkurransevridning, sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet, rapporterte Riksrevisjonen at 
offentlige virksomheter ikke i tilstrekkelig grad etterlever 
regelverket slik at dette kan forhindres.
 
I 2016 var rammevilkårene for offentlige anskaffelser i spill 
gjennom både lov- og forskriftsendring.
Den forskrift som er blitt gjeldende fra 1. januar 2017 
inneholder svakheter i forhold til antall leverandørledd, 
unntak for innleie (som ledd), kompetansekrav, uklar 
lærlingeklausul og terskelverdier for utlysning som er 
hevet fra kr. 0,5 mill. til kr. 1,1 mill. for statlige innkjøp og 
hele kr. 1,7 mill. for kommunale innkjøp. Oppsummert 
vil ny forskrift forventes å ha en viss effekt på større 
entreprenøroppdrag, men i svært liten grad for de 
mellomstore og mindre bedriftene med egne ansatte i 
produksjonsleddet.
 
Parallelt med sentrale regelverksendringer har det også 
vært arbeidet direkte mot enkeltkommuner. Sentralt har 
Byggmesterforbundet engasjert seg særlig inn mot større 
kommuner da det anses som viktig å få disse til å gå i front 
med mer effektive anskaffelsesregler ved å strekke seg 
lenger enn minimumskravene i lov og forskrift.

Byggmesterforbundets styreleder Åsmund Østvold var sentral i en stor 
reportasje i Kapital nr. 15/2016 ifb. med regjeringens beslutning om heving 
av terskelverdier for utlysning av statlige og kommunale innkjøp.

Bystyret i Trondheim kommune vedtok 17. november innstramninger i 
kommunens innkjøpsreglement. Kommunalråd Marek Jasinski (til venstre), 
Are Søpstad og Anders Øiaas, hhv. daglig leder og oldermann i Trondhjems 
Byggmesterlaug, og lærling Lars Aasprong er alle fornøyde med at det blant 
annet ble innført krav om at minst 10 prosent av arbeidet skal utføres av 
lærlinger.
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2.3 Seriøsitet

Myndighetene har definert arbeidsmarkedskriminalitet  
til å være:
• brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold,
• trygde-, skatte og avgiftskriminalitet
• organisert kriminalitet
•  minimalisering av produksjonskostnadene for varer 

og tjenester i Norge og dermed undergraver norske 
samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

 
Det er mange utfordringer innenfor dette feltet som 
omfatter etter hvert stadig flere sektorer utover bygge- 
og anleggsnæringen. Når myndighetene arbeider med 
tiltak for å møte dette har man derfor valgt å se hele 
arbeidslivet i sammenheng. Dessverre er hovedinntrykket 
at myndighetenes tiltak er for svake, og reell evne til å ta 
nødvendige grep ser fortsatt ut til å mangle.
 
Utover en viss økende aktivitet gjennom felles tverrfaglig 
tilsyn i et samarbeid mellom politi, skatt, arbeidstilsyn 
og NAV er det for liten aktivitet fra myndighetssiden på 
dette området. Gjennom året er det registrert en rekke 
presseoppslag rundt om i landet i forbindelse med dette, 
hvorav et stort antall av disse beskriver betydelig omfang av 
systematisert og organisert kriminalitet.
 
Situasjonen oppfattes å være i ferd med å eskalere til et 
omfang som truer vår samfunnsstruktur, det organiserte 
arbeidslivet og trepartssamarbeidet mellom myndighetene, 
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Dette 
kom til uttrykk under lønnsoppgjøret mellom BNL og 
Fellesforbundet hvor partene ble enig om å styrke 
samarbeidet for å bekjempe den negative utviklingen  
(jfr. pkt. 2.5.1)

2.4 Kompetanse

2.4.1 Yrkesutdanningen

Byggmesterforbundet har arbeidet over lang tid med å få 
nødvendige endringer i yrkesutdanningen. Det er i perioden 
registrert økende positivt fokus på yrkesutdanningen og 
behovet for fagarbeiderkompetanse. Dessverre har det 
heller ikke i 2016 vært mulig å registrere konkrete resultater 
knyttet til endringer av utdanningen i retning av mer 
praksis, fagrettet teori og veksling mellom teori og praksis 
gjennom hele utdanningsløpet.
 
Det er fortsatt økende interesse for vekslingsmodellen rundt 
om i landet. I tillegg til Bergen hvor det er stor tilfredshet 

med ordningen, gjenopptas virksomheten i Oslo, samtidig 
som det er gjennomført forberedelser til mulig oppstart i 
Tromsø i 2017.
 
En forutsetning for yrkesutdanningen generelt, og 
etablering av vekslingsmodell spesielt, er at det er 
markedstilgang for bedrifter med ansatte yrkesfagarbeidere. 
Denne er gjennom gjeldende rammebetingelser kraftig 
utfordret og utgjør således i deler av landet en trussel mot 
hele systemet for yrkesutdanningen i byggenæringen. Det 
pågår en løpende debatt om at man i denne sammenheng 
«ikke må snakke ned næringen». Det erkjennes at dette 
er en krevende balansegang, men det er styrets vurdering 
at den offentlige debatten som er rundt næringen av både 
positiv og negativ karakter, gir et speilbilde av den rådende 
situasjon og oppfatningen i befolkningen generelt.

2.4.2 Opplæringskontorene

Byggmesterforbundet har 30 opplæringskontor tilsluttet 
som assosierte medlemmer. I tillegg til å informere 
om aktuelle saker tilrettelegger forbundet for en 
årlig samling av opplæringskontorene dagen før BNLs 
opplæringskonferanse. Møtet ble avviklet i Stavanger 8. juni 
med 31 deltakere.
 
Temaene i møtet var: ny bransjelære for tømrerfaget 
(Vg1-nivå) «Basis forkunnskap», vekslingsmodellen for 
tømrerfaget, ByggCamp, Yrkes-NM for tømrerfaget i Bergen 

Styreleder Åsmund Østvold har ved flere anledninger vist denne 
illustrasjonen som viser noen av utfordringene man står overfor i Oslo mht. 
markedstilgang for bedrifter med ansatte yrkesfagarbeidere og rekruttering 
til næringen.
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17. – 20. oktober, spørsmål om behov for instruktørkurs i 
Bransjelære for tømrerfaget Vg3, «rekruttering/synergier 
- overførbarhet/kunnskapsbank», hva som fungerer bra i 
samarbeidet, oppfølging av Questback undersøkelse fra 
2015, rekruttering av jenter til tømrerfaget, hvilke kurs 
opplæringskontorene tilbyr lærlingene og Yrkesfag 2020.

2.4.3 Lærlingeutvikling

I samarbeid med de tilsluttede opplæringskontorer har 
Byggmesterforbundet de senere årene ført statistikk over 
lærlingeutviklingen.
Det anslås at tallene utgjør omlag 60 % av det totale antall 

lærlingekontrakter i tømrerfaget. Tallene er stabile, men 
ett tydelig utviklingstrekk er at rettighetslærlinger (de som 
velger yrkesfagutdanning etter avsluttet ungdomsskole) er 
fallende, mens tallet på voksenlærlinger stiger.

2.4.4 Retningslinjer for godkjenning av utenlandsk  
fagopplæring

Myndighetene besluttet i 2016 å etablere en ordning for 
godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesutdanning. Det 
er historisk at myndighetene går inn for å sammenligne 
utdanning på dette nivået. Tidligere har det kun vært 
gjort innenfor «beskyttede yrkesprofesjoner» hvor særlig 
helsesektoren er dominerende. Bakgrunnen for at man nå 
starter en slik prosess må bl.a. sees i sammenheng med 
byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs» fra 
2014 hvor dette ble foreslått. Med henvisning til det store 
antall utenlandske bygningsarbeidere som er i Norge, er 
en offentlig innramming slik det her legges opp til av stor 
betydning for å sikre næringen kompetanse, god integrering 
og gi de utenlandske arbeidere en formalisering av sin 
kompetanse.
 
I forbindelse med etableringen av ordningen skal den 
i første omgang ta for seg landene Polen/Tyskland og 
fire andre yrkesfag i tillegg til tømrer. Det er, av hensyn 
til EU-retten og fri bevegelse over landegrensene, lagt 
overordnede føringer på hva som skal være avgjørende.  
Når saken var til høring fokuserte Byggmesterforbundet kun 
på det faglige kompetansebehovet basert på det norske 
tømrerfaget og myndighetskravene til kompetanse.
Godkjenningsordningen vil bli forvaltet av NOKUT 
og av godkjenningsnemder for det enkelte fag 
hvor Byggmesterforbundet vil bli representert. Det 
forventes etter hvert at ordningen vil utløse behov for 
videreutdanning, da det for tømrerutdanningen i flere
europeiske land mangler elementer i utdanningen, særlig 
knyttet til konstruksjoner og bygningsfysikk.
 

 2013 2014 2015 2016

Løpende lærekontrakter – rettighetslærlinger  1 682 1 516 1 555 1 350
Løpende lærekontrakter – voksenlærlinger    476    441    533 721
Kontrakter inngått – rettighetslærlinger    799    719     740 691

Kontrakter inngått– voksenlærlinger    226    209     257 333

Mina Oline Skreddernes er lærling hos Totalrenovering AS i Troms, og var 
deltaker i Yrkes-NM 2016. Rekruttering av flere jenter til tømrerfaget var ett 
av temaene som ble diskutert på møte for opplæringskontorene 8. juni.
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2.4.5 Mesterutdanningen

Byggmesterforbundet har i 2016, sammen med øvrige 
mesterbransjer etablert eget tilbud om mesterutdanning. 
Virksomheten er nærmere beskrevet under kapittel 5.
 
Styret har over flere år bevilget midler for å etablere en 
fast ordning til kjøp av fagbladet Byggmesteren til de som 
tar mesterutdanningen. Formålet med dette er å gjøre 
nye mestere kjent med bladet, bransjen, tømrerfagets 
utvikling og Byggmesterforbundet. I 2016 mottok 65 
mesterfagstudenter Byggmesteren.
 

2.4.6 Arbeid med andre saker på kompetanseområdet

Som rådgivende organ for styret og daglig leder er det 
etablert et Utdanningsutvalg.
 
Det har i 2016 vært 5 møter og utvalget har bl.a. behandlet 
følgende saker:
•  Orientering om utviklingsredegjørelsen avgitt av Faglig 

råd for yrkesfagutdanningen, gjeldende fremtidig 
fagutdanning.

•  Fremtidens utdanningsmodell: Utdanningsvei tømrer-
byggmester, opplæringskontorenes rolle

•  Visuell modell for bedre veksling mellom teori og praksis i 
yrkesfagutdanningen

• Kurskonsept i grunnundersøkelse og fundamentering
•  Veilederrollen i bedrift og koblingen til 

opplæringskontorene
• Hvordan skal ny teoriprøve for tømrerfaget se ut?
• Fagskoleutdanningen i veiledning av lærlinger
• Orientering om ny mesterutdanning i blimester.com
•  Orientering om instruktøropplæring v/repr. fra Akershus 

fylkeskommune
• Orientering om NHOs prosjekt «Yrkesfag 2020»
• Orientering om BNLs forum for høyere utdanning
•  Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden» om 

fagskoleutdanning

2.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Ansvar for arbeidet med lønns- og arbeidsforhold er 
lagt til Byggenæringens Landsforening (BNL).  BNLs 
overordnede mål innenfor området er å sikre forsvarlig 
lønnsdannelse i samsvar med bedriftens lønnsomhet og 
verdiskaping. Med sin arbeidsgiveravdeling forestår BNL 
både rådgivning, direkte medlemsbistand og gjennomføring 
av lønnsoppgjørene på vegne av alle tilsluttede bransjer i 
BNL-fellesskapet.

2.5.1 Lønnsoppgjøret 2016

Hovedoppgjøret 2016 ble avviklet som et forbundsvist 
oppgjør der Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) ble  
forhandlet av forhandlingsutvalget for byggfag i Bygge-
næringens Landsforening og hvor Byggmesterforbundet er 
representert. Oppgjøret gikk også denne gang til mekling. 
Der kom man frem til en anbefalt løsning, og oppgjøret ble  
avsluttet uten konflikt. Det ble i oppgjøret ikke gitt noe 
generelt tillegg. Garantert minstefortjeneste ble for fag-
arbeidere per time kr. 193,60 og for arbeidstakere uten fag-/
svennebrev med minimum 1. års bransjeerfaring, kr. 181,50.
I tillegg til forhandlingene tilknyttet overenskomsten ble 
også partene enige om å sammen styrke arbeidet i kampen 
for en seriøs byggenæringen. Som det fremkommer av 
mandatet «oppfatter partene at næringen er i en kritisk 
situasjon og det kreves tiltak på en rekke områder». Det 
ble videre vist til «Økt bruk av atypiske ansettelsesformer, 
nye selskapsstrukturer, sosial dumping, mangel på kontroll 
av de useriøse bedriftene og ensidig fokus på pris ved 
valg av leverandører fra det offentlige, utvikler næringen 
i feil retning». I forbindelse med forhandlingene ble det 
besluttet å opprette et felles utvalg for å se på alle forhold 
som utfordrer den seriøse delen av byggenæringen. 
Arbeidet ble startet opp først ved slutten av året og 
Byggmesterforbundet er representert i utvalget.
 

2.5.2 Opprettelse av arbeidsgiverutvalg

Styret har i perioden opprettet et arbeidsgiverutvalg. 
Formålet med dette er å styrke Byggmesterforbundet 
sitt fokus på området og bidra til at aktuelle spørsmål 
gjeldende lønns- og arbeidsvilkår for medlemsbedrifter som 
er bundet av tariffavtale, blir ivaretatt på best mulig måte. 
Arbeidsgiverutvalget skal drøfte aktuelle saker og ovenfor 
BNL fremme innspill/forslag på Fellesoverenskomsten for 
Byggfag (FoB), Tømretariffen og andre arbeidsgiverspørsmål 
knyttet til lønns- og arbeidsgiverpolitikk.

Arbeidsgiverutvalget, (f.v.) Kjell Nilsen, Nord-Tre Entreprenør, Frank Ståløy, 
Åsane Byggmesterforretning, John Martin Illøkken, Varmbobygg, Frank 
Ivar Andersen, Byggmesterforbundet, Stein Otto Johannessen, Byggmester 
Markhus og Bent Gabrielsen, Faber Bygg. Foto: Christopher Kunøe
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3.1 Strategiplan og gjennomføring ved  
handlingsplaner

Byggmesterforbundet har gjennom organisasjonens 
formålsparagraf som målsetting å være en sterk og 
betydningsfull organisasjon i alle sammenhenger der 
premissene for tømrerfaget, næringsinteressene for 
byggmestre og byggentreprenører legges. Gjeldende plan 
vedtatt av landsmøte i 2012, omhandler perioden 2013 
-2017 og er inndelt i følgende fem hovedområder:

• Visjon
• Kompetansenivå og krav til bedriftene
• Utdanning og rekruttering
• Bransje- og næringspolitikk
• Organisering, ressurser og virkemidler
 
Under hovedområdene er det i planen nedfelt 
konkrete strategiske mål som fokuserer på 
ivaretakelse av tømrerfaget, utvikling av faglige 
tilbud til medlemsbedriftene og bransjen for øvrig. 
Videre sterkt fokus på medlemsservice og et sterkere 
lokalforeningsapparat. Arbeidet med strategimålene 
gjøres gjennom årlige handlingsplaner vedtatt av styret 
hvor aktivitetene konkretiseres og tidfestes, etterfulgt av 
rapportering av måloppnåelse gjennom året.  
 
Handlingsplanen for 2016 er fjerde året i strategiperioden 
og styret konstaterer høy gjennomføringsgrad og 
måloppnåelse knyttet til de arbeidsoppgaver og aktiviteter 
som var lagt inn i handlingsplanen.

3.2 Landsmøtet i Oslo

Byggmesterforbundet sitt 97. landsmøte ble avholdt 26.-
29. mai på Hotel Bristol i Oslo. Rundt 220 medlemmer, 
ledsagere og leverandører deltok.

Pål Øye, formann i Byggmesterforbundet Oslo åpnet 
landsmøtet og ønsket alle velkommen.
Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen holdt hilsningstale 
og ønsket landsmøtedeltagerne velkommen til 
hovedstaden. I sin tale viste Johansen til byens historie og 
den betydelige veksten på 1840-tallet som innebar mange 
av de samme utfordringer som Oslo i dag står oppe i. 
Byrådslederen viste til at Oslo nå er den sterkest voksende 
hovedstaden i Europa og at dette byr på både muligheter 

og utfordringer. Boligbyggingen er for svak, det er behov for 
en betydelig satsning på kollektiv infrastruktur og i forhold 
til klimautfordringene må det tas krevende valg. Raymond 
Johansen avsluttet sin hilsningstale med å vise til de store 
utfordringene med det betydelige omfang av svart arbeid og 
roste Byggmesterforbundet Oslo for sitt store engasjement i 
kampen mot arbeidslivskriminalitet.   

Styreleder i Byggmesterforbundet, Åsmund Østvold viste 
i sin åpningstale til endringene i markedene og at det 
er krevende for organisasjonen å få gode resultater på 
politikkområder som er viktige for medlemsbedriftene og 

3. Aktiviteter, medlemsservice og tjenester

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker landsmøtedeltakerne velkommen til 
Oslo.

Styreleder Åsmund Østvold holder sin åpningstale.
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bransjen. Negativt i den forbindelse var manglende samhold 
og interessemotsetninger i organisasjonsfelleskapet som har 
medført at Byggmesterforbundet har måtte markere egne 
standpunkter. Østvold viste også til Byggmesterforbundet 
sine mange aktiviteter og tjenester for medlemmene og at 
det på disse områdene har vært et aktivt og godt år. Han 
uttrykte også bekymring for en utvikling i Norge hvor det nå 
etableres parallelle samfunn også utfra yrkesvalg. At det går 
bra med Norge, betyr ikke at alle kan slutte å jobbe og sette 
bort hverdagens strev til andre. Østvold minnet landsmøtet 
om at politikere fra nesten alle partier de senere årene 
har fått prøve seg i kampen for en seriøs byggenæring 
og bedring av rekrutteringen til næringen, uten at de har 
lykkes.
 
Nå er jobben å gjenreise byggfagene som et fullverdig 
alternativ sa Østvold og avsluttet sin landsmøtetale med et 
sitat fra forfatteren Astrid Lindgren: “Når mennesker med 
makt slutter å høre på folk. Da er det på tide å bytte dem 
ut»
 
I landsmøtesalen var 22 av 25 lokalforeninger representert. 
Forsamlingens personlige stemmer og fullmaktstemmer 
utgjorde til sammen 603 stemmer. Under behandling av 
årsberetningen for 2015, fremkom to kommentarer;

•  Pål Øye – Oslo, etterlyste fjorårets landsmøtevedtak om 
å arbeide for lærlingefond via BNL. Styreleder bekreftet 
at dette ikke var fulgt opp, og at bakgrunnen for det var 

at fokus i perioden har vært knyttet til yrkesutdanningen 
og behovet for å presse på for å få gjennomslag for 
vekslingsmodellen, som overraskende har møtt mye 
motkrefter hos myndighetene og i enkelte organisasjoner. 
Videre viste Østvold til at BNL sitt styre allerede for flere 
år siden har fattet vedtak om at spørsmålet utredes.

•  Til beretningens punkt 4.1 Organisasjonsmessig 
samarbeid - Byggenæringens Landsforening, stilte Inge 
Bauge fra Bergen spørsmål om hva som skjer med BNL. 
Styreleder redegjorde for strategien og viste til igangsatt 
prosess omtalt i beretningen og at status forventes å 
kunne gjøres opp ved årsskiftet.

 
Det ble vedtatt at medlemskontingent for 2017 fastsettes 
til kr. 1 500,- for bedriftsmedlemmer, personlige- og 
assosierte medlemmer og kr. 750,- for passive medlemmer. 
Serviceavgiften for 2017 økes med 4 %. Det var ellers ingen 
innkomne forslag til årets landsmøte fra lokalforeninger 
eller medlemmer, og heller ingen forslag fra styret.
 
Under valg av styre ble det gjenvalg på styreleder Åsmund 
Østvold. Per Ove Sivertsen, Porsgrunn og Thor Steinar 
Sandvik, Stavanger ble valgt inn som nye styremedlemmer. 
Odd Arvid Bjørnstad, Rakkestad ble valgt som varamedlem. 
Styreleder takket av Ulf Larsen fra Moss og Kjell Skog fra 
Tromsø som gikk ut av styret.
 
I tillegg til selve landsmøteforhandlingene var det lagt 
inn en seminardel i programmet. Arbeiderpartiets leder 

Full sal under åpningen av Landsmøtet.
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Jonas Gahr Støre holdt foredrag om et seriøst arbeidsliv og 
yrkesfagenes betydning. For å få flere ungdom til å velge, 
og gjennomføre yrkesfag, må elevene tidlig få prøve seg 
ute i praksis, mente Støre. Dette er også hovedprinsipp i 
vekslingsmodellen som Byggmesterforbundet har tatt til 
orde for at må være hovedmodell for yrkesutdanningen. 
Etter Støres foredrag ble det åpnet for debatt og det var 
et betydelig engasjement i landsmøte-salen. Som takk for 
sitt bidrag fikk Jonas Gahr Støre overrakt blomster og en 
skisse av hvordan vekslingsmodellen kan gjennomføres, i 
glass og ramme. Det ble også sendt ut en pressemelding om 
vekslingsmodellen og overrekkelsen til Gahr Støre.
 
Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens 
Forening var neste gjest i det faglige programmet. Hun 
informerte om de nye og skjerpede energikravene og 
hvilke konsekvenser dette gir for de som skal utføre 
tømrerarbeider.

I løpet av landsmøtet var det som tidligere år innlagt 
leverandørmesse. Det var folksomt på leverandørenes 
stands som fristet med produktnyheter, faglig påfyll, 
konkurranser og premier.

Fredag kveld inviterte Byggmesterforbundet Oslo til 
middag i stemningsfulle omgivelser i Kulturkirken Jakob. 
Oslo Håndverkerforenings mannskor åpnet kvelden 
med å demonstrere den gode akustikken ved fremføring 
av blant annet Byggmestrenes sang fra galleriet. Arvid 
Søgaard som har vært sentral i Byggmesterforbundet Oslo 
og Opplæringskontoret gjennom mer enn 30 år, fikk vel 
fortjent overrakt gave og blomster som takk for sin store 
innsats før han snart skulle gå av med pensjon.

Jonas Gahr Støre får overrakt vekslingsmodellen i glass og ramme av  
Frank Ivar Andersen.

Full fart hos leverandørene.

Trine Dyrstad Pettersen holdt innlegg om de nye energikravene.
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Frode Thorsen holdt foredrag om moderne byutvikling i Operaen.

Stemningsfullt i Kulturkirken Jakob med Oslo Håndverkerforenings 
mannskor på galleriet.

På operataket.

Åsmund Østvold takker Arvid Søgaard for hans årelange innsats i Byggmes-
terforbundet Oslo og Opplæringskontoret.

Gratulerer til Per-Bjørn Lotherington, Helge Guldbrandsen, Kjell Skog og Ulf Larsen som ble tildelt forbundets hederstegn under landsmøtets festmiddag.
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Lørdag formiddag spaserte hele følget til Operaen hvor 
deltagerne fikk et interessant foredrag om moderne 
byutvikling av adm. direktør Rolf Thorsen fra Oslo S 
Utvikling, selskapet som er med og bygger ut området 
ved Operakvarteret. Etter å ha tatt Operaen og operataket 
i nærmere øyesyn, vandret deltagerne videre gjennom 
utbyggingsområdet I Bjørvika og samlet seg etter hvert på 
Sørenga for lunsj på restaurant Cargo.

Landsmøtehelgen ble avsluttet med festmiddag på Hotel 
Bristol lørdag kveld. Det ble utdelt hele fire hederstegn. 
De to første ble tildelt Kjell Skog og Ulf Larsen som begge 
blant annet har hatt verv i styret i flere år. Videre ble 
lederne i forbundets to datterselskap; Helge Guldbrandsen 
i Byggmesterforsikring AS og Per Bjørn Lotherington i 
Byggforlaget AS, også tildelt Byggmesterforbundet sitt 
hederstegn. Vel fortjent heder til alle fire.

Middagen ble avsluttet med at landsmøtekomitéen ble 
takket for den store innsatsen de har lagt ned for å få i stand 
et på alle måter vellykket arrangement. Deretter takket 
byggmestre fra Sogn og Fjordane for maten og ønsket 
velkommen til neste års landsmøte på Hotell Alexandra i 
Loen, på noe utradisjonelt vis med en egendiktet sang.

3.3 Formannskonferansen i Bergen

De årlige formannskonferansene er en viktig møteplass 
for lokale tillitsvalgte, styret, administrasjonen i forbundet 
og datterselskapene. Videre er representanter fra 
opplæringskontorene invitert til å delta på konferansen.
 
Årets formannskonferanse ble avholdt på Scandic Bergen 
Airport Hotel 24.-25. november, med 50 deltakere.
 
Blant temaene på konferansens første dag var 
Byggmesterforbundets arbeid med offentlige anskaffelser 
og byggeregler, herunder blant annet erfaringer og 
utfordringer med ny sentral godkjenningsordning. 
Styreleder redegjorde også for status når det gjelder 
forbundets samarbeid med BNL. Det ble orientert om 
prioriterte saker BNL har jobbet med i 2016. På enkelte 
saksområder har det vært store motstridende interesser, 
noe som har bidratt til krevende arbeidsprosesser i BNL-
fellesskapet. Styret har på bakgrunn av dette hatt en 
aktiv dialog med BNL for å avklare grunnlaget for videre 
samarbeid. Dette resulterte i at BNL sin generalforsamling 
besluttet å iverksette en strategiprosess, og strategiplanen 
skal fremlegges for BNL sin generalforsamling i mai 2017.
 
Videre på programmet stod forbundets tilknytning til 
Boligtvistnemda. Fordeler, ulemper og økonomi rundt 
ordningen ble diskutert. Hovedinntrykket av formennenes 
tilbakemeldinger var at det var lite fokus på ordningen og 
at den ikke hadde noe avgjørende betydning i kontakten 
med kundene. Det ble gitt signaler til forbundsstyret om å 
vurdere oppstart av en prosess for mulig uttreden.

 Trond-Harald Alvær ved fagopplæringskontoret i Hordaland 
fylke var invitert for å fortelle om erfaringene med bruk 
av vekslingsmodellen i Bergen. Vekslingsmodellen som lar 
elever veksle tettere mellom skole og bedrift i opplæringen, 
har fått flere til å fullføre utdanningen og ofte med bedre 
resultater. Byggmestrene i salen var enig i at en utstrakt 
veksling mellom bedrift og skole er det som må være 
gjeldende i tømrerutdanningen. Byggmesterforbundet har, 
blant annet gjennom sitt utdanningsutvalg, jobbet med å få 
til en vekslingsmodell og ønsker dette innført som hovedløp 
i fagopplæringen.
 
På dag to av konferansen holdt A-krim leder i Bergen Kristi 
Skaar, Skatt Vest, og tilsynsleder i Arbeidstilsynet Øystein 
Andersen, et foredrag om deres arbeid mot svart økonomi 
og arbeidslivskriminalitet. I to år har A-krim i Bergen 
arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet, men ennå 
har de ikke oversikt over omfanget. I første halvår ble det 

Byggmestrene fra Sogn og Fjordane ønsket velkommen til neste års lands-
møte i Loen med egendiktet sang.

Velfortjente blomster til landsmøtekomiteen.
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gjennomført 10 aksjoner, fire av dem var i bygg og anlegg. 
Det resulterte blant annet i nesten 4 millioner kroner mer 
i moms og økt arbeidsgiveravgift. Skaar understreket at 
dialog med bransjen er vesentlig for A-krims innsats og 
oppfordret sterkt til at alle som ser noe ulovlig, bør melde 
fra til A-krim eller skatteetaten og arbeidstilsynet.
 
Utover dette var tema for dag to Byggmesterforbundet 
sin strategiprosess frem mot landsmøtet 2017, hvor 
styret spesielt ønsket innspill vedørende lokal utvikling 
av Byggmesterforbundet. Det ble jobbet i grupper med 
spørsmål rundt medlemsbedriftenes behov for bistand og 
hjelp lokalt, om Byggmesterforbundet sentralt skal bidra 

til administrative ressurser rundt om i landet for å styrke 
medlemsservicen, hvordan få større lokalt gjennomslag i 
viktige saker og hvordan øke medlemstilslutningen.
 

3.4 Medlemsservice og tjenester

Byggmesterforbundet har bl.a. som formål å bistå sine 
bedriftsmedlemmer i spørsmål av teknisk, økonomisk og 
juridisk art.
 
Gjennom Byggmesterforbundet sin posisjon i 
forhold til samarbeidende organisasjoner og brede 
myndighetskontakt, er administrasjonen tett på aktuelle 
temaer og saksfelt som er aktuelle for medlemmene. 
Interessen for organisasjonens kompetanse på ulike 
områder er betydelig, både fra myndighetssiden og andre 
miljøer. Dette gir de som arbeider med rådgivning til 
medlemsbedriftene innenfor fag, regelverk og jus, gode 
rammevilkår i forhold til å gi oppdaterte råd i aktuelle 
spørsmål i bedriftenes hverdag.
 

3.4.1 Fagavdelingen

Byggmesterforbundet sine fagkonsulenter driver utstrakt 
rådgiving og kursvirksomhet innenfor hele det brede 
spekteret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning 
basert på standarder, byggdetaljblader, samt Plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter. Fagavdelingen 
bistår også juridisk avdeling i forbindelse med saker 
tilknyttet tekniske spørsmål og forhold relatert til 
byggereglene.
 

A-krim leder i Bergen Kristi Skaar orienterte om A-krims arbeid og resultater 
 etter to års virksomhet, sammen med Øystein Andersen, tilsynsleder i 
Arbeidstilsynet.

Mange hadde spørsmål til Arbeidstilsynets Øystein Andersen både under og 
etter orienteringen fra A-Krim.

50 deltakere på plass til 2 dagers Formannskonferanse i Bergen.
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3.4.2 Juridisk avdeling

Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i 
tvistesaker, og veiledning i kontraktspørsmål blir tatt vel 
imot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser er 
økende. Tilbudet hvor forbundets jurister tilbyr seg å holde 
møter lokalt med medlemmer som på forhånd har bestilt 
tid for gjennomgang av saker, har vært opprettholdt i 
perioden.
 
Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt flere kurs 
for Byggmesterskolen, foredrag på lokalforeningsmøter, 
deltatt i arbeidet med utredning av ulike saker, og avgivelse 
av høringsuttalelser.
 
Det er i tillegg et løpende behov for juridisk rådgivning 
innenfor det arbeidsrettslige området. Tjenestene på dette 
området ytes direkte av BNLs arbeidsgiveravdeling.  
 

3.4.3 Byggmesterskolen

Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet 
til kompetansetilbudet til medlemmer og andre aktører i 
bransjen. Det legges ned et betydelig arbeide for å sikre at 
kursene er relevante og at kurstilbudet har sitt utspring i de 
aktiviteter som fremkommer av utviklingen i bransjen og 
endringer i lov- og regelverk.

Aktiviteten i Byggmesterskolen har i 2016 vært historisk høy, 
med stor pågang og interesse for de ulike kurstilbud. Totalt 
har det vært 1991 deltakere fordelt på 91 gjennomførte 
kurs.
 
Det ble trykket egen kurskatalog for 2017 som er sendt 
ut til alle medlemmer og som ble presentert under 
formannskonferansen i november.  Videre er det på 
hjemmesiden alltid oppdatert kurskalender, med tilhørende 
kursbeskrivelse og plattform for elektronisk påmelding.
 

3.4.4 Produkter

Byggmesterforbundet tilbyr egenutviklede produkter både 
til medlemmer og ikke-medlemmer (til differensiert pris), og 
har i tillegg gunstige avtaler med leverandører av ulike varer 
og tjenester som kan benyttes av medlemmer.
 
3.4.4.1 KS Online

Byggmesterforbundet har utviklet digitale løsninger for 
dokumentert egenkontroll i henhold til de myndighetskra-
vene som er stilt gjennom arbeidsmiljøloven (internkontroll-
forskriften) og plan- og bygningsloven (byggesaksforskrif-
ten). Dette tilbys gjennom KS Online – det digitale KS- og 
HMS-systemet som også kan brukes på byggeplass via 
smarttelefon og nettbrett.

3.4.4.2 KalkOnline

Videre tilbyr Byggmesterforbundet det egenutviklede 
kalkulasjonsprogrammet KalkOnline, - et enkelt og digitalt 
kalkulasjonsverktøy som gir brukeren full kontroll på 
byggeprosjektene.
 

 Byggmesterskolen holdt i 2016 
hele 34 kurs i stillasbygging etter 
ny forskrift.
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I perioden har det vært en betydelig aktivitet for 
videreutvikling av løsninger og tekniske finesser på 
både KS Online og KalkOnline. Dette for ytterligere å 
øke brukervennligheten med sikte på tidsbesparende 
arbeidsprosesser både administrativt og ute i prosjektene. 
Det har også vært drevet rådgivning og opplæring i 
programmene, som bl.a. er gjennomført ved en rekke besøk 
ute i bedriftene.
  

3.4.4.3 Bransjelære for tømrerfaget og Basiskunnskap  
for tømrerfaget

Byggmesterforbundet har i samarbeid med 
Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo, utviklet og utgitt 
to kompendier for bruk i tømreropplæringen. Bakgrunnen 
for at Byggmesterforbundet har engasjert seg i å utvikle 
dette læremateriellet er å bidra til kvalitet på innholdet, og 
en mest mulig lik praktisering av tømrerutdanningen rundt 
i landet. Kompendiene, med tilhørende presentasjoner 
for undervisning, selges til kostpris til skoler og 
opplæringskontor.
 
Basiskunnskap for tømrerfaget ble utviklet i 2016, med 
første utgivelse i juni. Målgruppen for dette kompendiet 
er byggfagelever, tømrerlærlinger, voksenlærlinger og 
praksiskandidater med lite eller ingen kunnskap om 
tømrerfaget. Nivåmessig egner kompendiet seg godt for 
elever i Vg1 og vekslingsmodellen, men også for de som 
har jobbet en stund i faget og ønsker å starte det formelle 
utdanningsløpet frem mot svennebrev i tømrerfaget.
 
Bransjelære for tømrerfaget for Vg2-nivå, ble utviklet 
allerede i 2011, og er nå ute i sin 2. utgave, sist revidert i 
2014.

3.4.4.4 Innkjøpstorget

Byggmesterforbundet har, alene eller i samarbeid med 
andre bransjeforeninger, forhandlet fram gunstige avtaler 
for medlemmene. Disse er gjort tilgjengelig på portalen 
Innkjøpstorget (nytt navn fra 1. mars 2017; Fordelstorget). 
Avtalene gjelder blant annet:

• Byggforskserien
• Drivstoff
•  Time- og mannskaps-

registrering
• Arbeidsklær
• Mobiltelefoni
• Dekk/felger
• Inkassotjenester
• Kredittvurdering
• Hjemmesider/webdesign

Innkjøpsavtalene er også presentert 
i Fordelskatalogen som det er sendt 

ut to utgaver av i 2016.

 

3.4.4.5 E-blankettløsning hos Standard Online

Byggmesterforbundet har en avtale med Standard Online 
om frikjøp av byggeblanketter (standardkontrakter) for 
medlemmer. Avtalen omfatter både proffblanketter 
og forbrukerblanketter til Håndverkertjenesteloven og 
Bustadoppføringslova. Alle blankettene ligger tilgjengelig i 
e-blankettløsning med inngang via Medlemsnettet.
 

3.4.5 Høringer

Byggmesterforbundet blir gjennom året invitert til å delta 
i en rekke høringer. Det foretas en nøye gjennomgang av 
relevansen for medlemsbedriftene og bransjene. Enkelte 
er også av mer generell karakter og besvares også av NHO. 
Videre er administrasjonen engasjert i de høringer hvor man 
har besluttet at BNL svarer på vegne av alle de tilknyttede 
bransjeforeninger. I 2016 har Byggmesterforbundet avgitt 
følgende høringssvar:
 
•  Bustadoppføringslova – Endring av tidspunkt for 

garantistillelse
• Forskrift om offentlige anskaffelser
• Forslag om opprettelse av byggmontasjefag
• Faglig råd for yrkesfagutdanning – Utviklingsredegjørelse
• NS3516 – Forslag til standard for trekonstruksjoner

        

Bransjelære for 
tømrerfaget

■   Tømrerfagets og byggeskikkens  historiske utvikling
■   Geometriske utregninger, skisser og  konstruksjonstegninger
■   Offentlig regelverk, standarder og Byggforskserien
■  Samhandling

■  Oppgraderinger og avfallshåndtering
■  Bygningsfysikk og materialvalg
■   Svenneprøven
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•  Tariffnemnda – Spørsmål om videreføring av 
bestemmelsen om allmenngjøring av minstelønn

•  Byggsaksforskriften – Praktikabel vurdering av 
realkompetanse, forslag til utdanningskrav og 
praksislengde knyttet til de ulike tiltaksklassene og 
eventuelt behov for nye godkjenningsordninger

• NoU - Garantireglene generelt Bustadoppføringslova
•  NOKUT – Retningslinjer for godkjenning av utenlandsk 

fagopplæring
•  Offentlige anskaffelser – Bruk av lærlinger ved offentlige 

anskaffelser  
 
 

3.5 Informasjon og markedsføring

3.5.1 Nettsider og sosiale medier

Byggmesterforbundet har stadig økende aktivitet på digitale 
og sosiale medier. Vi er aktive på egen hjemmeside og 
Medlemsnett. I tillegg administrerer Byggmesterforbundet 
følgende nettsider:

www.kalkonline.no, www.ksonline.no, 
www.boligtvistnemnda.no, www.blitømrer.no og  
www.hvvkurs.no. Når det gjelder sosiale medier har 
forbundet god aktivitet på Facebook og på Twitter v/daglig 
leder.
 
Alle disse er blitt viktige kanaler for å synliggjøre forbundets 
synspunkter og aktiviteter, både til medlemmer og andre. 
Antall unike brukere på hjemmesiden i 2016 er 24 699, en 
økning på ca. 300 brukere pr. måned i forhold til i fjor. Antall 
sidevisninger ligger i underkant av 100 000. Mest besøkt 
på hjemmesiden er våre kurssider. Facebook er blitt en 
betydelig kanal for å nå ut til mange. Facebook-siden har 

2251 likere, men enkelte innlegg som er blitt kommentert 
og delt av mange har nådd ut til opp imot 20.000 personer.
 
Registeret for uavhengige kontrollører som Byggmester-
forbundet opprettet i 2014 har pr. utgangen av året 171 
registrerte foretak (økning fra 156 i fjor). Registeret er 
tilgjengelig via www.byggmesterforbundet.no. Her kan de 
som har behov for det enkelt finne uavhengig kontrollør i 
sitt område. Oppføring i registeret er gratis for foretaket.

 
 3.5.2 Presse og media

Byggmesterforbundet sine ansatte og tillitsvalgte stiller 
så langt det er mulig opp på henvendelser fra media. 
I 2016 har vi registrert totalt 106 nettartikler hvor 
Byggmesterforbundet sentralt, eller lokalavdelinger er 
omtalt.
 
Artikler i trykte medier, samt innslag på radio/TV kommer i 
tillegg. Blant annet:

•  Daglig leder har medvirket til flere innslag i NRK 
Dagsrevyen og Kveldsnytt med budskap om behov for 
effektivt byggetilsyn.

•  Oppslag også om bedre byggetilsyn i Aftenposten Debatt 
i juli.

•  Lokalt mange oppslag i medier i Vestfold i forbindelse 
med «Medbygger-kampanje» mot svart arbeid hvor 
Byggmesterforbundet Tønsberg har vært aktiv aktør.

•  I tillegg god oppmerksomhet rundt disse sakene: 
kampanjen «Sjekk huset» i regi av Miljødirektoratet 

og DiBK, bransjenes egen 
mesterutdanning blimester.
com, offentlige anskaffelser 
og lærlingekrav, Yrkes-NM i 
tømrerfaget.

 

To av våre Facebook-innlegg i 2016 som ble sett, likt og delt av mange!
www.vestviken24.no 20. juni, om 
Medbyggerne-kampanjen i Vestfold.
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Det er sendt ut 5 pressemeldinger i perioden:
•  24.02.2016: Sanner må bruke tiden frem til 2018 til 

opprydning
•  12.05.2016: Stillaskurs Norge rundt - fra Arendal til 

Svalbard!
•  27.05.2016: Byggmesterforbundet krever vekslingsmodell 

som hovedløp innført for yrkesfagene
• 13.09.2016: Fageksperter og statsråder på klimasjekk
• 29.09.2016: Skal kjempe om NM-tittelen i tømrerfaget
  
Juridisk avdeling og fagavdeling har bidratt med faglig stoff 
og artikler til Byggmesteren. Daglig leder er fast spaltist i 
bladet under vignetten «FIAs hjørne».
 

3.5.3 Rekruttering til tømrerfaget

 Bli Tømrer og Vi Bygger Norge
«BliTømrer»-logoen benyttes for felles profilering av 
tømrerfaget med egen nettside, brosjyre og diverse 
materiell. De fleste av opplæringskontorene tilknyttet 
Byggmesterforbundet benytter produkter og materiell som 
er gjort tilgjengelig, eller benytter logoen på eget materiell.
Byggmesterforbundet 
er også aktivt med i en 
rekrutteringsgruppe i regi av 
BNL hvor alle bransjene har 
en felles interesse og et felles 
mål om å rekruttere flere 
inn til byggfagene. Bransjene 
samarbeider om dette blant 
annet gjennom nettsiden «Vi 
Bygger Norge» og kampanjer 
på sosiale medier.
 

Bli Tømrer brosjyre
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Yrkes-NM 2016 i Bergen

Yrkes-NM arrangeres annethvert år med Worldskills Norway 
som sekretariat for arrangementet. I år ble det konkurrert i 
hele 25 yrkesfag, i Vestlandshallen i Bergen 18.-20. oktober. 
Parallelt med NM-konkurransene ble det også arrangert 
yrkesmesse. Byggmesterforbundet og EBA var ansvarlig 
arrangør av tømrerkonkurransen, med svært god hjelp 
av Byggmestrenes Servicekontor/Opplæringskontoret i 
Bergen. De seks lærlingene som deltok var innmeldt som 
kandidater av opplæringskontorene de er tilknyttet, enten 
ved vurdering eller ved uttrekk gjennom lokal konkurranse.
 
Mer enn 20.000 besøkende fikk se deltakerne i aksjon. 
Hovedsakelig ungdomsskoleelever og elever i videregående 
skole, lærere og skolerådgivere. Ekstra stas var det at 
også statsminister Erna Solberg kom på besøk, og hun 
tok seg god tid ved tømrerstanden. Oppmerksomheten 
rundt arrangementet er en av hovedgrunnene til at 
Byggmesterforbundet har engasjert seg i Yrkes-NM. 
Deltakelsen her er en ypperlig mulighet til å få vist frem 
tømrerfaget på en engasjerende og god måte. Noe som 

forhåpentligvis vil kunne hjelpe godt til rekrutteringen. 
Det var også hyggelig at det i år for første gang var med 
en jente i tømrerkonkurransen. At hun kom på tredjeplass 
bekrefter bare at tømrerfaget også er et godt yrkesvalg 
for jenter. Det ble laget en film fra konkurransen som 
opplæringskontorene, og andre, fritt kan benytte i sitt 
rekrutteringsarbeid.
 
Tømrerkonkurransen ble i år jevn og spennende, og 
ingen ting var avgjort før de 3 dommerne foretok sin 
sluttvurdering etter at alle måtte legge ned hammeren etter 
to og en halv dag med intens jobbing. En ekstra utfordring 
for deltakerne var også å ikke la seg forstyrre av at det 
hele tiden var publikum til stede. Det ble til slutt Morten 
Helge Urtegård fra Nord-Trøndelag som gikk helt til topps i 
konkurransen. - Et talent utenom det vanlige, sa Urtegårds 
sjef i Husbygg AS om sin tømrerlærling etter at seieren var 
et faktum. Bjørnar Sæten fra Sogn og Fjordane tok sølvet. 
Mina Oline Skreddernes fra Hålogaland kom på tredjeplass.
 

Lærlingene som konkurrerte om NM-tittelen i tømrerfaget under Yrkes-NM 2016!  Fra venstre: Mina Oline Skreddernes (TotalRenovering AS, Tromsø), Rashad 
Husayn (Agderbygg AS, Vest-Agder), Bjørnar Sæten (Stryn Eiendom Entreprenør AS, Sogn og Fjordane) Sindre Mikael Sandvik (Nidarvoll Byggservice AS, Sør-
Trøndelag), Morten Helge Urtegård (Husbygg AS, Nord-Trøndelag), Erling Fagerbakke Fosse (Johs. E. Øvsthus AS, Hordaland).
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Nybakt Norgesmester Morten Helge Urtegård gratuleres og får overrakt 
gavekort av Frank Ivar Andersen. 

Dommerne er i godt humør før start! Fra venstre:  Bjørn Kvingedal,  
Øystein Eide og Endre Mårstig. Alle tre  er byggmestere og sitter i prøve-
nemnda i Hordaland. 

Inge Bauge, Byggmestrenes Servicekontor i Bergen, forklarer hvordan det 
ligger an i tømrerkonkurransen for en interessert Erna Solberg. 

Introduksjon av alle fagene under åpningsseremonien mandag kveld. 
Mina Oline Skreddernes representerte tømrerlærlingene. 

Tirsdag morgen: oppgavene er 
utdelt og studeres nøye. 

Yrkes NM

Full aktivitet og det begynner å ligne på noe….
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Yrkes NM

Bjørnar Sæten fra Sogn og Fjordane. 

 Sindre Mikael Sandvik fra Sør-Trøndelag. Rashad Husayn fra Vest-Agder.

Over: Mina Oline Skreddernes representerte 
Hålogaland og var første jente som har vært 
med i tømrerkonkurransen. 

Morten Helge Urtegård lar seg ikke forstyrre av at publikum er tett på.

Dag 3 kl. 12.00. Ferdige!

Vinneren kåres. Morten Helge Urtegård gratuleres 
av Mina Oline Skreddernes på 3. plass.  
Bjørnar Sæten tok sølvet. Gratulerer!

Dag 2 og konkurransen er jevn. 
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3.5.4 Annet

Byggmesterforbundet har i tillegg hatt følgende aktiviteter 
i perioden for å markedsføre Byggmesterforbundet sine 
aktiviteter, medlemsbedriftene og tømrerfaget:

• Annonsering i Byggmesteren, alle 10 utgaver
•  Annonsering i Mesteren (utgis av Mesterbrevnemnda), 

alle 4 utgaver
• Annonse i Boliginformasjon og Ny Teknikk
•  Nettannonsering -  byggmesteren.as, fremtidensbygg.no, 

bygg.no, Facebook
•  Samarbeid med boligmappa.no – gratis oppføring for 

medlemmer
• I nformasjonsmateriell om medlemskap er distribuert ut til 

interessenter
• Video fra Yrkes-NM
•  Utgivelse og utsendelsen av 2 utgaver av Fordelskatalog 

(Innkjøpstorget) til medlemmer
 
Det er i perioden sendt ut 3 utgaver av BYGGINFO pr. epost 
til alle medlemmer.
 
Administrasjonen har holdt en rekke foredrag, både i lokale 
medlemsmøter og eksternt. Videre har det vært svært høy 
kursvirksomhet, og gjennom dette har administrasjonen 
profilert Byggmesterforbundet og våre saksfelt.
 
 

3.6 Arbeid i komiteer og arbeidsgrupper

3.6.1 Samarbeidet med Standard Norge

Byggmesterforbundet er medlem av Standard Norge. 
Standardisering innenfor bygg, anlegg og eiendom (BAE) 
har historisk vært et område med stor aktivitet og utgjør 
en betydelig andel av aktiviteten i Standard Norge. 
Standardene angir viktige regler og retningslinjer for 
prosjektering, utførelse, produktdokumentasjon og prøving, 
beskrivelser for anbud og kontrakter. En annen oppgave 
for Standard Norge er at de er ansvarlige for å tilpasse 
standarder til internasjonal utvikling, og ikke minst har 
Standard Norge ansvaret for harmonisering og innføring av 
standarder som følge av EØS-avtalen.
 
Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som 
styres av standardiseringskomiteer oppnevnt av sektorstyret 
for bygg og anlegg. Deltakelse i standardiseringsarbeid er 
meget ressurskrevende, og det foretas derfor en streng 
vurdering av de invitasjoner som mottas fra Standard 
Norge.
 

3.6.2 Avtaleblanketter Bustadoppføringslova

Etter initiativ fra Byggmesterforbundet har Standard 
Norge oppnevnt en komité for revidering av 
avtaleblanketter (3425 og 3426). Komitearbeidet 
startet tidlig i 2013, men er fortsatt ikke avsluttet 
grunnet interessemotsetninger i komiteen knyttet til 
omfanget av potensielle forsikringsforpliktelser utover 

Anne Marit Stork fra Byggenæringens Servicekontor Nord-Norge og fagkonsulent Tor Ole Larsen var i slutten av august på en rundtur for å besøke og bistå  
bedrifter i området fra Lofoten til Harstad. På bildene ser vi Anne Marit på besøk hos Erik Kristian Utstøl i Narvik, og Tor Ole hos Remi Haugstvedt, Gudm.  
Haugstvedt AS på Sortland. 
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kontraktsarbeider for entreprenøren. Det har vært en 
meget lang meglingsperiode mellom de partene i komiteen 
som var uenig, og deretter direkte samtaler mellom 
Byggmesterforbundet og Standard Norge som medførte 
bevegelse i saken. Til slutt fant man frem til en løsning som 
bidro til at komiteen endelig ved årsskifte kunne gjenoppta 
arbeidet.
 

3.6.3 SNK/077 AG01 – Utførelse av trekonstruksjoner

Byggmesterforbundet har vært representert i komiteen 
for å utarbeide en helt ny standard for utførelse av 
trekonstruksjoner. Arbeidet ble avsluttet i første halvår 
2016 og forslaget ble sendt på høring. Da forslaget synes å 
skape gråsoner knyttet til både ansvar og roller i forhold til 
de prosjekterende og gjeldende byggeregler, samt kunne 
utløse entrepriserisiko, ble det anmodet om endringer av 
forslaget. Saken er ikke endelig avklart.
 

3.6.4 SN/K 267 - Nasjonal speilkomité som skal arbeide 
ganske bredt på vegne av treindustrien

Komiteen ble opprettet på anmodning fra Treindustrien 
i 2006. Hensikten med denne speilkomiteen er å ivareta 
norske interesser innen de aktuelle CEN- og ISO komiteene 
som ikke speiles med egne nasjonale komiteer. Eksempler 
på det siste er SN/K077 Trekonstruksjoner som bare følger 
CEN/TC 250/SC 5 Eurokode og SN/K027 Dører, vinduer, 
skodder, beslag og påhengsvegger som følger arbeidet i 
CEN/TC 33 med tilsvarende tittel.

Siden 2014 har aktivitetsnivået i SN/K267 vært lavt, det vil 
si det har ikke vært avholdt møter. Som konsekvens har 
Byggmesterforbundet avgrenset seg til å sende relevante 
dokumenter fra CEN og ISO til aktuelle kontaktpersoner i 
industrien eller Treteknisk Senter. Det antas at det grunnet 

lav aktivitet ligger an til at speilkomiteen avvikles og at 
relevante komiteer i CEN- og ISO følges passivt av Standard 
Norge (SN).
 

3.6.5 Direktoratet for byggkvalitet – DiBk

Administrasjonen har generelt god kontakt og dialog 
med DiBk. Fagavdelingen har vært aktive i flere 
arbeidsgrupper knyttet til DiBk. Dette gir både kunnskap til 
administrasjonen og god mulighet for å fremheve behov og 
interesser i regi av medlemsbedriftenes interesser.
 

3.6.6 Arbeidsgruppe Kommunalteknisk Forening

Fagavdelingen har deltatt i et komitearbeid i regi av 
Kommunalteknisk Forening i forbindelse med utarbeidelse 
av eksempelsamling for tolkning av byggereglene for 
ombygging og rehabilitering. Veileder ble ferdigstilt ved 
utgangen av året og kan lastes ned fra hjemmesidene til 
DiBK og Kommunalteknisk forening.
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Byggmesterforbundet sine medlemsbedrifter er tilsluttet 
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO og forbundet er 
tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL. 

4.1 Byggenæringens Landsforening - BNL

Byggmesterforbundet er tilsluttet Byggenæringens 
Landsforening (BNL).  BNL er paraplyorganisasjon for 15 
bransjeforeninger i byggenæringen. Tilsammen dekker 
BNL hele næringskjeden i bygg og anlegg og represente-
rer ca. 4 000 bedrifter med 70 000 ansatte. Byggmester-
forbundet er, målt etter antall ansatte i medlemsbedrif-
tene, den nest største organisasjonen i BNL og BNL er 
den tredje største landsforeningen i NHO. 

Byggmesterforbundet har lang tradisjon for å samarbeide 
med andre organisasjoner i byggenæringen og næringslivet 
for øvrig. Strategien bak dette er at best mulig gjennomslag 
i saker oppnås best i fellesskap med andre. Det er bakgrun-
nen for at Byggmesterforbundet i over 20 år har satset på 
samarbeide med andre organisasjoner i næringen tilsluttet 
NHO-felleskapet. Først gjennom Bygghåndverksfagenes 
Landsforening (BHLF), og fra 1998 i et enda bredere samar-
beide gjennom etableringen av BNL. 

Mens det innenfor samarbeidet på arbeidsgiverområdet har 
vært enighet og godt samarbeide mellom BNL og de tilslut-
tede bransjeforeninger, har det de senere årene vært inter-
essemotsetninger knyttet til politikk innenfor utdanning, 
rekruttering og næringspolitikk. Tross gode konjunkturer og 
høy aktivitet opplever mange bedrifter og flere bransjer en 
krevende situasjon. 

Særlig innenfor saksområder som seriøsitet, yrkesfagutdan-
ning, offentlige anskaffelsesregler og byggeregler viste det 
seg at interessene innad i BNL er motstridende. Dette bidrar 
til krevende arbeidsprosesser i fellesskapet under behand-
lingen av disse sakene og påvirker også mulighetene for å 
oppnå tilfredsstillende resultater for medlemmene. 

På bakgrunn av dette har det for Byggmesterforbundet vært 
nødvendig å levere egne høringssvar og utforme en selv-
stendig politikk i en rekke saker. Videre har styret gjennom 
2016 gjennomført en aktiv dialog med BNL for å avklare 
grunnlaget for videre samarbeid. Som følge av dette beslut-

tet BNLs generalforsamling å iverksette en strategiprosess. 
Strategiplanen skal fremlegges for BNLs generalforsamling i 
mai 2017. 

4.2 NHO

Styret registrerer NHOs betydning innenfor områder som 
bidrar til verdiskapning og et næringsvennlig Norge. Særlig 
har NHO et stort engasjement i saker som formuesskatt, 
arbeidsmiljølov, en effektiv offentlig sektor og øvrige 
spørsmål knyttet til næringslivets rammevilkår. 

Samtidig registreres det blant Byggmesterforbundet 
sine medlemmer en økende frustrasjon rettet mot 
organisasjonsfellesskapet mot det man anser å være 
manglende resultater av organisasjonens arbeid. 
Byggmesterforbundet er opptatt av bedriftenes 
rammevilkår og at det er en gevinst for bedriftene å 
være medlem i Byggmesterforbundet/BNL/NHO. Styret 
har på bakgrunn av dette igangsatt en dialog med NHO 
om disse utfordringene og innledet samtaler knyttet til 
problemstillinger i forbindelse med offentlige anskaffelser, 
yrkesfagutdanningen, økende arbeidslivskriminalitet og 
byggeregler. 
 

4. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening
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5.1 Byggforlaget AS

Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren og 
nettstedet www.byggmesteren.as. Byggmesterforbundet 
eier alle selskapets aksjer.
 
Byggmesteren har stor tillit og en sterk posisjon som 
nisjeblad for tømrerfaget i byggenæringen. Nyhetsbrev som 
sendes ut pr. e-post to ganger ukentlig, blir godt mottatt. 
En stor andel av abonnentene på denne tjenesten er 
medlemmer i forbundet.
 
I 2016 har selskapet styrket satsningen på digitale 
plattformer ved økt aktivitet og ved å forberede en 
betalingsordning for det redaksjonelle innholdet på 
nettsidene. Sosiale medier benyttes i markedsføring av 
nettsider og blad. 

Sviktende inntekter har gjort det nødvendig å sette ut 
arbeidet med abonnement fra 1. januar 2017.  Staben er 
redusert med én og består av tre ansatte. Byggforlaget AS 
er samlokalisert med Byggmesterforbundet i Sørkedalsveien 
9 i Oslo. Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør. 
 
Selskapets styre består av Roy Skorstad, styreleder, Rolf 
Eilerås og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer.

5.2 Byggmesterforsikring AS 

Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggmesterforsikring 
AS. Selskapet er agent for ulike forsikringsselskaper og 
tar ikke selv forsikringsrisiko ovenfor kunden, men har 
underliggende risikoavtaler med forsikringsselskapene. 
Selskapets inntekter og resultat er derfor ut fra provisjoner 
og «suksessfee» for agentvirksomheten i de tilfeller 
ordningen går med overskudd. Hvis ordningen går med 
underskudd bærer Byggmesterforsikring ansvar for en 
nærmere avtalt andel av underskuddet. I tillegg tilbyr 
selskapet garantiprodukter som fortsatt er en suksess i 
markedet.

Om lag 80 % av forbundets bedriftsmedlemmer har en eller 
flere forsikringer i selskapet. Byggmesterforsikring har også 
avtaler med Norske Murmestres Landsforening og Maler- og 
Byggtapetsermestrenes Landsforbund om forsikringer for 
deres medlemmer. 
  
I 2016 er det satset på å bygge om markedsføringen slik 
at dette i større grad baserer seg på web, sosiale medier 
og egen blogg.  Salgsapparatet er også styrket for å møte 
den stadig økende konkurransen i markedet. Videre 
er det som tidligere år, drevet en aktiv markedsføring 
med besøk av lokalforeninger, huskjeder og bedrifter. 
Byggmesterforsikring legger vekt på å tilby foredrag 
om produkter og ulike forhold knyttet til forsikring og 
garantistillelse.

Helge Guldbrandsen er daglig leder og det er til sammen 
16 ansatte i selskapet. Selskapets styre har bestått av Ulf 
Larsen styreleder, Bjørn Rune Markhus, Rolf Tollefsen, Arve 
Lund og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer.

5. Selskaper og organisasjonsmessig samarbeid

Byggmesteren kan nå leses på alle plattformer.

Byggmesterforsikring fikk ny 
logo og ny nettside i 2016.
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5.3 Boligtvistnemnda 

Byggmesterforbundet er med i Boligtvistnemnda.  
Øvrige deltakere i nemnda i tillegg til Forbrukerrådet 
er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og 
Boligprodusentenes Forening. Boligtvistnemnda har egen 
hjemmeside www.boligtvistnemnda.no og legger der ut 
sine avgjørelser i anonymisert form. 

I perioden har virksomheten vært preget av ny avtale 
med myndighetene som følge av at regelverket for 
klagenemnder ble endret. Videre var det skifte av sekretær 
for nemnda. Dette påvirket behandlingen av antall saker 
som kun ble 29 mot normalt ca. 40 saker. 

I 2016 kom det flere henvendelser av kritisk karakter fra 
medlemsbedrifter knyttet til Boligtvistnemnda. Dette gikk 
både på kostnader, saksbehandling og flere andre forhold. 
For å få oversikt over dette inviterte styret til en debatt om 
Boligtvistnemnda under høstens formannskonferanse. Der 
ble det gitt tydelige signaler på at det var liten interesse for 
nemnda og at man ikke anså denne som et formålstjenlig 
alternativ i tvistesaker knyttet til dette segmentet. Styret har 
vurdert saken og senere fattet vedtak om å sette i gang en 
prosess for å tre ut av Boligtvistnemnda. I den forbindelse 
er det kommet frem at også Entreprenørforeningen Bygg og 
Anlegg, uavhengig av prosessen i Byggmesterforbundet, har 
kommet frem til samme konklusjon. 

5.4 Blimester.com 

I 2012 varslet Mesterbrevnemnda at de etter hvert ville 
åpne for flere leverandører til å være tilbyder til mester-
brevundervisningen. Etter en lengre prosess med utred-
ninger og avklaringer i regi av de håndverksbransjene som 
er tilsluttet BNL, ble organisasjonen blimester.com stiftet 
høsten 2015 av 7 landsomfattende bransjeforeninger i 
bygghåndverksfagene. Blimester.com har inngått avtale 
med Mesterbrevnemnda og har forpliktet seg til å tilby mes-
terbrevundervisning til fremtidige håndverksmestere i alle 
byggfag. 

Daglig leder Jørgen Ofstad har i 2016 nedlagt en stor innsats 
for å etablere organisasjonen, og kunne starte opp virksom-
heten allerede høsten 2016. Etter en forsiktig oppstartfase 
er målsetningen å tilby en landsomfattende, enhetlig og god 
mesterutdanning i alle byggfag underlagt mesterbrevord-
ningen.

Oppstarts-samling for de første studentene hos blimester.com i Oslo 10. september. Det var 24 studenter i salen, mens seks fulgte med på web-konferanse. 
Foto: Per Bjørn Lotherington
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Styret har i perioden avholdt 7 styremøter, ett styreseminar 
og ett eiermøte med datterselskapet Byggmesterforsikring 
AS.  Videre har styret deltatt på formannskonferansen 

avholdt i Bergen i november. Styret var også delegater 
til BNLs generalforsamling i juni og deltar med to 
styremedlemmer i BNLs representantskap. 

Styret

Åsmund Østvold   Oslo   styreleder
Bjørn Rune Markhus  Bergen    nestleder
Thor Steinar Sandvik   Stavanger  styremedlem 
Roy Erling Skorstad  Trondheim  styremedlem
Rolf Eilerås    Tønsberg   styremedlem
Per Ove Sivertsen   Porsgrunn   styremedlem
Odd Arvid Bjørnstad   Rakkestad   varamedlem

6. Styrets arbeid

7. Tillitsvalgte, og representasjon i råd, utvalg og komiteer

Fra venstre: Per Ove Sivertsen, Bjørn Rune Markhus, Roy Skorstad, Åsmund Østvold, Rolf Eilerås, Thor Steinar Sandvik, 
Odd Arvid Bjørnstad
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Hederstegnkomite

Inge Bauge - leder  Bergen   
Svein Jarle Andresen  Trondheim
Kjell Nilsen   Tromsø
Arvid Søgaard   Oslo

Organisasjonskomite

Kjetil Eriksen – leder   Oslo 
Idar Bjerkenås   Trondheim 
Walter Nordstrand  Bergen 
Kjell Nilsen    Tromsø

Valgkomite

Eskil Ørdal - leder   Verdal 
Christian Weltz   Oslo   
Hans Olav Hasund  Ulsteinvik  
Leif Ingar Liane    Skien
Ulf Larsen   Moss  
Bjørn Kvingedal   Bergen  
Harald Grayston    Bryne

Øvrige tillitsvalgte, og representasjon

Styret BNL

Kjell Skog - styremedlem 

Representantskap BNL 

Åsmund Østvold
Bjørn Rune Markhus

Varamedlemmer:
Roy Erling Skorstad
Rolf Eilerås      

Generalforsamling BNL

Åsmund Østvold      
Bjørn Rune Markhus
Kjell Skog    
Ulf Larsen      
Per Ove Sivertsen    
Roy Erling Skorstad 
Rolf Eilerås   

Forhandlingsutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag

Kjell Nilsen    

Arbeidsgiverutvalget

Kjell Nilsen   
Stein Otto Johansen
Frank Ståløy 
Bent Gabrielsen 
Jon Morten Illøkken 
Frank Ivar Andersen 

Utdanningsutvalg  

Kjell Skog – leder    
Odd Arvid Bjørnstad   
Inge Bauge    
Arvid Søgaard    
Svein Inge Espevik    
Jo Ivar Rostad    
Øivind Ørnevik - sekretær  
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Faglig Forum 

Tor-Henrik Rød
Sindre Sandberg 
Ulf Larsen 

Standard Norge

Øivind Ørnevik - SNK/077 AG01 – Utførelse av trekonstruk-
sjoner

Fagnemnda for tømrerfaget (Utdanningsdirektoratet)

Øivind Ørnevik - nemndsmedlem

Boligtvistnemnda 

Frank Ivar Andersen – styremedlem

Partssammensatt utvalg BNL/Fellesforbundet for en 
seriøs byggenæring

Per Ove Sivertsen

NHOs team for offentlige anskaffelser

Bente W. Løveid 
Anne-Kristin Wadahl 

«Følgegruppe» offentlige anskaffelser - Avtale mellom 
KS, Difi, Fellesforbundet og BNL

Frank Ivar Andersen 

Læreplangruppa – Mesterbrevnemda

Nils Jørgen Brodin – medlem

Dør- og vinduskontroll 

Jan Arne Heisholt - styremedlem

Kledningskontrollen (krav til fabrikkbehandlet  
utvendig kledning)

Nils Jørgen Brodin – styremedlem

Arbeidsgruppe - Kommunalteknisk Forening

Jens Morten Søreide – medlem

Bygg 21

Jon-Olav Sigvartsen – styremedlem
Frank Ivar Andersen – strategisk råd
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8. Lokalforeninger

Byggmesterforbundet har ved utgangen av 2016 tilslutning 
fra 23 lokalforeninger med varierende størrelse og 
aktivitetsnivå. De lokalforeninger som har fokus på faglige 
temaer på medlemsmøtene viser seg å ha best oppslutning. 

8.1 Strukturendringer av lokalforeninger

I strategisk plan er det vedtatt at Byggmesterforbundet 
skal utvikle en sterkere og mer synlig bransjeorganisasjon 
for tømrerfaget og medlemsbedriftene. Videre at 
Byggmesterforbundet sentralt aktivt skal bidra til 
styrking av lokalforeninger eller etablering av regioner/
avdelinger. Dette skal skje via samarbeid med eksisterende 
strukturer der dette finnes, og styret har lagt til grunn i sin 
oppfølging av strategiplan at grep for å utvikle en sterkere 
lokalforeningsstruktur, må være fundamentert i lokal 
medvirkning.

I 2016 ble det gjennomført en utredning for mulig 
sammenslåing av Byggmesterforbundet Romerike og 
Byggmesterforbundet Oslo, og søknad om støtte til dette 
arbeidet ble innvilget av Byggmesterforbundet sitt styre. 
Ved utgangen av året besluttet de to lokalforeningene 
å fusjonere og dannet Byggmesterforbundet Oslo og 
Akershus. 

Lokalforeningene Gudbrandsdal Byggmesterlaug og 
Byggmesterforbundet Horten ble i 2016 avviklet grunnet 
manglende aktivitet. Medlemmene i Horten fikk tilbud om å 
tilsluttet seg Byggmesterforbundet Tønsberg. 

8.2  Tilbud om faglige temaer i lokal- 
foreningenes møter

I strategisk plan er det lagt opp til høy aktivitet og service 
ovenfor lokalforeningene og medlemmene. Det er fokus 
på medlemsservice og besøk i lokalforeningene hvor 
faglige temaer presenteres. Også i 2016 er det gitt tilbud til 
lokalforeningene om temaer for foredrag av faglig karakter. 

Juridiske temaer 

✔	 	Hovedforskjellene på Bustadoppføringslova og Lov om 
håndverkertjenester - 

✔	 	Offentlige anskaffelser 
✔	 	Tips fra advokaten som kan hindre krangel om 

sluttoppgjøret 
✔	 	Aktuelle domsavsigelser fra entrepriserettens område 
✔	 	Nye standardkontrakter for håndverkertjenester – 

praktisk gjennomgang 
✔	 	Entreprisemodeller – Ulike konsekvenser og 

ansvarsroller 

Forsikringstemaer 

✔	 	Garantier og sikkerhetsstillelse 
✔	 	Forsikring og risikovurdering 
✔	 	Skadebegrensning og sikkerhet på byggeplass 

Byggfaglige temaer 

✔	 	Dokumentasjonskrav ved uavhengig kontroll 
✔	 	Hva er riktig kvalitet? - NS3420 beskrivelsestekster 
✔	 	Energimerking av boliger 
✔	 	Byggforskserien – innhold og funksjonalitet 
✔	 	Radonmåling 
✔	 	Tekniske problemområder 
✔	 	Krav til prosjekt-/byggeplassleder 
✔	 	Boligmappa.no –nyttig tjeneste for boligeiere og 

håndverkere 

HMS-temaer 

✔	 	Innleie av arbeidskraft? Når og hvordan - Muligheter og 
fallgruber 

✔	 	Er Byggherreforskriften byggentreprenørens venn? 
✔	 	Hvordan kartlegge og dokumentere sikker bruk av 

arbeidsutstyr? De to styrelederne Pål Øye i Oslo og Frode Thorsen på Romerike gratulerer 
hverandre etter vedtaket om å slå seg sammen til en forening.   
Foto: Per Bjørn Lotherington
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Digitale plattformer, systemer og produkter 

✔	 	KalkOnline 
✔	 	KS Online 
✔	 	Elektronisk kjørebok 
✔	 	Hjemmeside for medlemmer 
✔	 	Digitalisering av fremtidens arbeids-, kommunikasjons- 

og forretningsprosesser i byggebransjen (tilbys fra  
2. halvår) 

✔	 	Bruk medlemsfordelene optimalt

Andre temaer 

✔	 	Innlegg ved daglig leder 
✔	 	Møte med tillitsvalgt fra forbundsstyret 

Tilbudene blir godt mottatt i mange lokalforeninger og 
bidrar til gode medlemsmøter med faglig nytte. Samtidig 
fører det til god kontakt mellom lokalforeningene, 
forbundets administrasjon og Byggmesterforsikring AS. 

Kurs og kompetanseutvikling er en god foreningsaktivitet 
og det har også i 2016 vært et godt samarbeid mellom 
Byggmesterskolen og flere lokalforeninger om kurs ute i 
foreningene. 

8.3 Kurs for tillitsvalgte i lokalforeningene

Etter noen års opphold er det igjen gitt tilbud om kurs 
for tillitsvalgte i lokalforeningene. Kurset ble avviklet 
i forbundets lokaler og var avgrenset til arbeidet som 
tillitsvalgt i Byggmesterforbundet, sett fra lokalforeningene 
sin side. Kurset ble gjennomført i november og deltagerne 
ga positive tilbakemeldinger på opplegget. Tiltaket anses 
som viktig for organisasjonsbyggingen og er viktig for å øke 
forståelse og kunnskap hos lokale tillitsvalgte. 

Styret registrerer at det i 2016 er en ytterligere reduksjon i 
antall medlemmer. Antall bedriftsmedlemmer er i perioden 
redusert med 30 bedrifter, året før var nedgangen på 43 
bedrifter.
Omsetning i medlemsbedriftene er på 20,84 milliarder 
kroner, en økning fra 20,69 milliarder i fjor.  
Dette er en gjennomsnittlig økning på 740 000 kroner pr. 
medlemsbedrift. Totalt antall ansatte i medlemsbedriftene 
er 9 712, inkludert lærlinger. Gjennomsnittlig antall 
ansatte i medlemsbedriftene er nå 9,6 ansatte, en nedgang 
fra 10,3 ansatte i 2015. Til tross for nedgang i antall 
medlemsbedrifter og også færre ansatte, registrerer vi at 
lærlingeantallet ikke har gått ned. Dette har derimot steget 
litt, fra 1 125 lærlinger i 2015, til 1 127 lærlinger i 2016. 

Både lokalforeningene og forbundet sentralt får 
henvendelser om medlemskap. Informasjon gis pr. telefon 
og e-post. Alle nye bedriftsmedlemmer blir kontaktet av 
administrasjonen i løpet av det første året etter innmelding. 
Denne oppfølgingen oppfattes positivt av bedriftene. 

Antall lokalforeninger er i perioden redusert fra 25 til 23. 
Lokalforeningene i Oslo og på Romerike har fusjonert til 
Byggmesterforbundet Oslo og Akershus. Lokalforeningen 
i Horten er nedlagt, og medlemmene har fått tilbud om 
å tilslutte seg Byggmesterforbundet Tønsberg. Dette er 
i tråd med styrets ønske om større og mer slagkraftige 
lokalforeninger. 

9. Medlemstall, omsetning og antall ansatte i medlemsbedriftene
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Tall i parentes vises oppgang/nedgang fra året før. 

Bedrifter
Personlige/

passive/assosierte
Totalt

Byggmesterforbundet Arendal 25 (-1) 7 (-1) 32 (-2)

Byggmesterforbundet Bergen 98 (+1) 27 (-2) 125 (-1)

Byggmesterforbundet Buskerud 71 (-2) 10 (+1) 81 (-1)

Byggmesterforbundet Haugesund 27 (+2) 3 (-) 30 (+2)

Byggmesterforbundet Hedmark 27 (-2) 5 (-2) 32 (-4)

Byggmesterforbundet Helgeland 10 (-) 1 (-) 11 (-)

Byggmesterforbundet Horten 7 (-1) 4 (-) 11 (-1)

Byggmesterforbundet Larvik 13 (-4) 0 (-1) 13 (-5)

Byggmesterforbundet Nord 34 (+6) 15 (-) 49 (+6)

Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag 35 (-1) 2 (-) 37 (-1)

Byggmesterforbundet Oppland 22 (-4) 6 (-) 28 (-4)

Byggmesterforbundet Oslo 147 (-8) 34 (+5) 181 (-3)

Byggmesterforbundet Rogaland 54 (-2) 21 (-1) 75 (-3)

Byggmesterforbundet Romerike 45 (-2) 7 (-2) 52 (-4)

Byggmesterforbundet Salten 22 (-) 3 ( - ) 25 (-)

Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane 25 (-1) 7 (-2) 32 (-3)

Byggmesterforbundet Telemark 39 (-2) 3 (-) 42 (-2)

Byggmesterforbundet Tønsberg 44 (-4) 5 (-1) 49 (-5)

Byggmesterforbundet Voss & Hardanger 19 (-1) 4 (+1) 23 (-)

Byggmesterforbundet Østfold 80 (-2) 12 (-) 92 (-2)

Byggmesterforbundet Ålesund 5 (-) 1 (-) 6 (-)

Byggmestrenes Forening i Kristiansund 19 (-) 2 (-) 21 (-)

Fredrikstad Byggmesterlaug 25 (-2) 3 (-) 28 (-2)

Søre Sunnmøre Byggmesterlaug 17 (-) 4 (-) 21 (-)

Trondhjems Byggmesterlaug 49 (-) 15 (-3) 64 (-3)

Enkeltstående medlemmer 50 (-) 12 (-1) 62 (-1)

Til sammen 2016 1009 (-30) 213 (-9) 1222 (-39)

År Medlemsbedrifter

2009 1195

2010 1176

2011 1189

2012 1143

2013 1112

2014 1082

2015 1039

2016 1009

Utviklingen i antall medlemsbedrifter:
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Årets resultat er kr. 1 956’.

Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskap, 
og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende 
informasjon om driften i året, og om stillingen ved årsskiftet. 
Det har ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av 
betydning for bedømmelsen av Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet sitt overskudd på kr. 1 956’ i 2016 
mot kr. 411’ i 2015, medfører at EK øker fra kr. 26 121’ til kr. 
28.077’. 

Omsetning er økt fra kr. 28 130’ (2015) til 29 026’ i 2016 
og driftskostnader falt fra kr. 28 676’ (2015) til kr. 27 656’ i 
2016.

Egenkapitalen i Byggmesterforbund er god. Forutsetningene 
for fortsatt drift er til stede, og styret bekrefter at 
årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne 
forutsetning. 

Årsberetningen er fastsatt innenfor lovens frist. 

Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskap, 
og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende 
informasjon om driften i året, og om stillingen 
ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter 
balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av 
Byggmesterforbundet.

10. Økonomi  

Nøkkeltall

 2016 2015

SUM INNTEKTER 29 026 28 130

Personalkostnader 10 373 10 596

Adm.kostnader 17 283 18 081

SUM DRIFTSKOSTNADER 27 656 28 676

DRIFTSRESULTAT 1 370 -546

NETTO FINANSPOSTER 698 975

RESULTAT FØR SKATT 2 068 429

SKATTEKOSTNAD 112 18

ÅRSRESULTAT 1 956 411

BALANSE  

Eiendeler  

Sum anleggsmidler 1 744 906

Sum omløpsmidler 30 226 27 678

SUM EIENDELER 31 970 28 584

Egenkapital og gjeld  

Sum egenkapital 28 077 26 121

Sum gjeld 3 893 2 463

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31 970 28 584
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Administrasjonen er lokalisert i Sørkedalsveien 9, Oslo sammen med Byggforlaget AS, 
Norske Murmestres Landsforening og blimester.com 

Ansatte pr. 31.12.2016

11. Administrasjon

Frank Ivar Andersen
Daglig leder

Bente W. Løveid
Advokat

Mona Veslum
Markeds- og

informasjonsansvarlig

Anne-Kristin Wadahl  
Advokat

Nils Jørgen Brodin
Fagkonsulent (90%)

Jens-Morten Søreide 
Fagkonsulent

Eva Andresen
Administrasjonssekretær 

Øivind Ørnevik
Fagkonsulent

Tor Ole Larsen 
Fagkonsulent

Gretha Schibbye
Kurskonsulent (90 %)

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt, og virksomheten påvirker ikke det 
ytre miljø. Det har i løpet av året vært et sykefravær på 
8,23% mot 1,3% foregående år. Dette fordelt ved egen 
sykdom på 7,81% og 0,42% ved barns sykdom.

Det har ikke vært noen skader eller ulykker. 

Likestilling

Det er for tiden 2 kvinnelige byggmestere tilsluttet som 
medlemmer i Byggmesterforbundet. Det er ingen kvinner i 
styret eller i forbundets komiteer og utvalg. 

I Byggmesterforbundet sin administrasjon er det ved 
utgangen av 2016 en kvinneandel på 50 %.

Oslo, 20. april 2017
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