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1. Generelle betraktninger

Året 2014 har vært preget av fortsatt betydelige øko-
nomiske utfordringer i europeisk økonomi. Veksten lar 
vente på seg og arbeidsledigheten har fått feste seg på 
et høyt nivå. Særlig er den fortsatt stigende ledigheten i 
ungdomsgruppene en betydelig utfordring. Den  
negative utviklingen i europeisk økonomi påvirker også 
norsk arbeidsliv, bevegelser av arbeidskraft over lande-
grensene, og ikke minst utviklingen i byggenæringen. 

Etter mange års positiv utvikling i norsk økonomi og 
næringsliv fikk Norge også signaler om at tiden fremover 
kan bli mer krevende og by på andre utfordringer. Dette 
skyldes i stor grad en betydelig nedgang i inntekter fra 
olje- og gassindustrien hvor særlig et markert oljeprisfall, 
i tillegg til inntektsfall, også medfører lavere aktivitet i 
leverandørindustrien til denne sektoren. 

Som følge av endringene i olje- og gassindustrien fikk man 
raskt et påfølgende offentlig ordskifte hvor vårt nasjonale 
kostnadsnivå, særegne lønnsutvikling, lavt rentenivå og 
«nye vekstnæringer» stod sentralt. 

For byggsektorene var også 2014 et år preget av høy 
aktivitet på de fleste områder. Dette med unntak av bolig-
markedet hvor igangsettingen av nye boliger ble hele 8 % 
under foregående år. Det på tross av at boligproduksjo-
nen er lavere og godt under det anslaget som legges til 
grunn for å møte befolkningsveksten.

Også i 2014 har det vært mye fokus på behovet for 
raskere prosesser i forbindelse med arealplanlegging, 
reguleringssaker og at byggesaksbehandling må effek-
tiviseres. Forståelsen for å gjøre nødvendige endringer i 
regelverket virker å være tilstede hos de politiske myndig-
heter, men det har så langt oppstått noe tvil i næringen 
om myndighetene evner å materialisere dette i konkrete 
regelendringer som oppleves som forenklinger.  

Gjennom noen år har det vært økende fokus på utviklin-
gen med regelbrudd og direkte kriminalitet i arbeidslivet 
generelt og byggenæringen spesielt. I tillegg til brudd på 
lønns- og arbeidsvilkår og skatte- avgiftsunndragelser, 
registreres det en betydelig økt andel import av bygge-
varer og elementer- /moduler hvor det dessverre også 
avdekkes økende andel mangelfull dokumentasjon.  I 
2014 fikk dette et enda tydeligere ansikt. Året har vært 
preget av en rekke avsløringer i media gjeldende arbeids-
kriminalitet, skatte- og avgiftsunndragelser og eksempler 

på manglende, eller forfalsket dokumentasjon på impor-
terte byggevarer. Knyttet til arbeidslivskriminaliteten er 
det i tillegg til det betydelige omfanget i privat sektor, i 
løpet av 2014 kommet avsløringer i mange offentlige byg-
geprosjekter. Det positive oppe i denne situasjonen er at 
myndighetene både på politisk nivå, og gjennom områder 
som justis og skatt, ser behovet for å gjøre aktive grep i 
forhold til situasjonen. 

Gjeldende byggereglene og dens rolle knyttet til å sikre 
byggkvalitet og nødvendig kompetanse i næringen ble 
dette ytterligere utfordret i 2014. Med utgangspunkt i 
krav fra ESA om at de reiser sak mot den norske bestem-
melsen i plan- og bygningsloven om lokal forhåndsgod-
kjenning, utfordret regjeringen byggenæringen til å 
komme opp med alternativer til dagens regelverk. 

Tross de store generelle utfordringer for tømrerfaget og 
den seriøse delen av næringen er det også slik at mange 
medlemsbedrifter i 2014 har en positiv utvikling og gode 
resultater. Dette samtidig som mange av våre medlems-
bedrifter har fått økende utfordringer knyttet til å oppnå 
tilfredsstillende resultater. Styret registrerer også med 
stor tilfredshet den store viljen mange medlemsbedrifter 
har til å satse på videreutvikling og økt kompetanse hos 
sine medarbeidere.  

Byggmesterforbundet har fortsatt sitt arbeid med å 
påvirke rammer for kompetanse og rekruttering til nærin-
gen. På tross av et betydelig engasjement er det fortsatt 
en negativ utvikling i forhold til rekruttering til tømrer-
faget og byggenæringen for øvrig. Det er geografiske 
forskjeller og noen områder klarer å holde rekrutteringen 
oppe, men hovedtendensen på landsbasis er at antallet 
som søker seg til byggfagene er negativt. I tillegg til den 
generelle samfunnsutviklingen anses dette å ha klare 
sammenhenger med utviklingen i byggenæringen med 
vanskeligere markedstilgang for bedrifter med ansatte 
svenner.  Men dette er også knyttet til yrkesutdanningens 
rammevilkår og dessverre konstateres det at regjeringen 
så langt ikke har maktet å følge opp stortingsmeldingen 
«På rett vei». Når denne ble vedtatt av Stortinget i juni 
2013 innebar det den første endring i yrkesutdanningen 
på svært mange år og som fokuserte på fagenes behov 
og kompetanse i bedriftene. 

Utover å stille krav til myndighetene har Byggmesterfor-
bundet vært bevisst sin rolle gjeldende ivaretagelse og 
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utvikling av tømrerfaget og kompetanse i medlemsbedrif-
tene. Gjennom både Byggmesterforbundet og Bygg-
mesterskolen har det i 2014 vært betydelig aktivitet med 
tilbud innenfor fagkompetanse og opplæring i regelverk. 
Forbundet er også sterkt engasjert i ulike komiteer og 
utvalg både i regi av myndigheter, Standard Norge og på 
andre aktuelle arenaer. 

2014 var andre år i en ny strategiperiode gjeldende for 
perioden 2013 -2017, basert på strategisk plan vedtatt av 

landsmøte i Fredrikstad i 2012. Strategien fokuserer på 
ivaretakelse av tømrerfaget, utvikling av faglige tilbud til 
medlemsbedriftene og bransjen for øvrig. Videre sterkt 
fokus på medlemsservice og et sterkere lokalforenings-
apparat. Arbeidet med strategimålene gjøres gjennom 
årlige handlingsplaner vedtatt av styret hvor aktivitetene 
konkretiseres og tidfestes, etterfulgt av rapportering av 
måloppnåelse gjennom året. 

Byggmesterforbundet har arbeidet med et stort antall 
saker som berører tømrerfaget og bransjen. 

2.1  Byggeregler 

Byggmesterforbundet har som en av sine viktigste oppga-
ver 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. 

I 2014 har det ikke vært vesentlige endringer av byg-
gereglene, men regjeringen har varslet endringer i 2015. 
Hovedbegrunnelsen for dette er regjeringens generelle 
ønske om forenklinger, kvalitetsutfordringer på bygg-
verk, skjerpede energikrav i bygg og krav fra ESA om at 
regjeringen avvikler den lokale forhåndsgodkjennings-
ordningen av foretak.  

2.1.1 Forenkling av bygningsbyråkratiet 

Utover forenkling av regelverket i forbindelse med 
foretaksgodkjenning og behandling av det enkelte tiltak, 
er det behov for raskere prosesser i forbindelse med 
arealplanlegging og reguleringssaker. Det er fra regjerin-
gens side varslet at det vil komme regelverksendringer 
som skal oppfylle behovene. Det mest konkrete innenfor 
dette området så langt, er spor av raskere behandling av 
ankesaker, og sterkere samordning av innsigelser i saker 
for å redusere saksbehandlingstiden. 

Videre er det i 2014 innført tiltak hvor særlig mindre 
arbeid tas ut av ordinær byggesaksbehandling. I hvilken 
grad dette vil bidra til mindre ressursbruk i kommunene 

er omstridt. Det er også bekymring for byggekvaliteten 
som følge av dette.  

Det arbeides også for å ta ut potensialet for å effektivi-
sere alle behandlingsprosesser betydelig, ved i langt ster-
kere grad å digitalisere prosessene. Dette har nå pågått 
over noen år, men det er åpenbart at det er krevende, 
både organisasjonsmessig og teknisk og samordne de 
ulike offentlige nivåene som har interesser i dette. 

2.2  Seriøsitet i byggenæringen

2.2.1 Generelt

Byggmesterforbundet har gjennom mange år vært offen-
sive i sitt arbeid for å sikre grunnleggende seriøsitet og 
kvalitet i byggenæringen. Lenge var store deler av nærin-
gen og myndighetene passive tilskuere til en negativ 
utvikling. Etter hvert som omfanget har økt og slått 
sterkere inn i flere bransjer, og truet rammeverket for 
et seriøst nærings- og arbeidsliv, har stadig flere aktører 
innsett at det må tas tak i utviklingen. 

I 2014 fikk man gjennom media et betydelig antall oppslag 
som avdekket den alvorlige situasjonen i næringen. Den 
aktuelle situasjonen innebærer behov for økt kontroll av 
byggeplassene, bedriftene, deres ansatte og også tiltak 
mot privatmarkedet, som for mange bransjer i næringen 
har blitt nesten borte som følge av useriøse aktører. 

Byggmesterforbundet har lenge ønsket å samarbeide 
med andre bransjer i næringen for å få til de nødvendige 
endringene. Allerede våren 2012 besluttet representant-
skapet i Byggenæringens Landsforening (BNL) at man 

2. Aktuelle saker
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skulle arbeide for endringer av regelverket innenfor 
følgende rammer: 

1. Kompetansekrav til alle foretak knyttet til ansvarlige 
person(er) i foretakene.

2. Kun sentral godkjenning.  
3. Meldeplikt av viktige arbeider som faller utenfor 

systemet med søknadsplikt.
4. Kontroll.

Styret anser 2014 for å være et vendepunkt hvor man 
etter mange år endelig fikk gjennombrudd i hele nærin-
gen og på myndighetssiden gjeldende behovet for å sikre 
kompetanse i næringen, sunne arbeidsplasser og konkur-
ranse basert på seriøsitet. Det er også tilfredsstillende for 
styret at Byggmesterforbundet gjennom tillitsvalgte og 
administrasjon har vært sentrale aktører i arbeidet for en 
mer seriøs næring.

2.2.2  Enkelt å være seriøs – ny sentral godkjenning (nSG) 

– Næringens forslag til virkemidler for å heve kvalifika-

sjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnærin-

gen 

Som det fremkommer ovenfor har Byggmesterforbundet 
de senere årene hatt stort fokus på utviklingen innen 
tømrerfaget og næringen for øvrig gjeldende utfor-
dringer knyttet til seriøsitet, kriminalitet, utdanning og 
kompetanse. Eventuelle tiltak for å få til en kursendring 
krever endringer innenfor mange områder. Byggereglene 
er sentrale, men også utdanning, skatt, avgifter, arbeids-
lovgivningen, rammer for bevegelse av arbeidskraft over 
landegrensene med mere er aktuelle problemområder 

som må løses for å få næringen inn på en ny kurs. 

Allerede i 2009 varslet ESA den norske regjering om at 
plan- og bygningslovens krav om at foretakene måtte 
søke kommunen om godkjenning av ansvarsrett, var i 
strid med tjenestedirektivet. På den bakgrunn varslet 
regjeringen våren 2014 at den kommunale godkjennings-
ordningen skulle opphøre samtidig som den ønsker å 
opprettholde ansvarssystemet med ansvarlige foretak. 
Dette ved at foretakene nå bare skal erklære at de påtar 
seg ansvar, og ikke søke kommunen om å bli godkjent 
for ansvarsrett. Både fra Byggmesterforbundet og andre 
organisasjoner i byggenæringen ble det ovenfor de poli-
tiske myndigheter presisert at man ikke kunne leve med 
at nåværende godkjenningssystem, på tross av alle sine 
svakheter, erstattes med et regelverk hvor foretakene 
kun trenger å erklære sin kompetanse.

På bakgrunn av dette ble det en dialog mellom Kom-
munal- og moderniserings-departementet (KMD) og 
Byggenæringens Landsforening (BNL). BNL ble invitert 
til å fremme forslag til en frivillig sentral godkjennings-
ordning. Internt i BNL-familien ble det diskusjoner om 
vilkårene for et slikt oppdrag, hvor særlig Byggmesterfor-
bundet presset på for å utvide rammene utover bygge-
reglene. Dette for å sette alle de ulike rammevilkår som 
påvirker utviklingen i næringen, inn i et større perspektiv.  
Etter nærmere drøftelser mellom politisk ledelse i KMD 
og BNL ga departementet gjennom brev av 6. mai 2014, 
utredningsoppdraget til BNL.  Av oppdragsbrevet, signert 
av statssekretær Per Willy Amundsen fremkommer det 
at byggenæringen selv bør arbeide videre med forslag 
til tiltak som kan være hensiktsmessige for å redusere 
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problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak. 
Videre at BNL samarbeider med representanter fra alle 
sider av næringen. Departementets begrunnelse for å 
tildele oppdraget til byggenæringen, var at den selv vil 
være nærmere til å identifisere hvilke problemer som bør 
løses og hvordan dette kan gjøres. Videre at et slikt utvalg 
kan komme i gang raskt, og arbeide raskere enn et utvalg 
nedsatt av departementet. 

Byggenæringens ekspertgruppe ble, i tillegg til BNL, 
satt sammen av et bredt utvalg med representanter 
fra Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes Forening, 
Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen- Bygg og 
Anlegg (EBA), Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), 
Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), 
Nord-norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) 
og Byggenæringens Landsforening (BNL). Byggmester-
forbundets representanter har vært Åsmund Østvold og 
Frank Ivar Andersen. 

I tillegg til ekspertgruppen opprettet BNL en intern 
styringsgruppe for å sikre den politiske styringen av 
arbeidet. Denne bestod av styreleder Jan Hallstensen og 
styremedlemmene Kjell Skog (Byggmesterforbundet) og 
Ole Feet (Boligprodusentenes Forening). 

Allerede etter 6 ukers arbeide kunne ekspertgruppen 
fremlegge forslag som ble presentert for BNLs styre 18. 
juni og BNLs generalforsamling den påfølgende dag. 

Deretter sendte BNL forslaget ut på høring til organisasjo-
ner og en rekke aktører på myndighetssiden med svar-
frist 14. august. Byggmesterforbundets styre behandlet 
høringsforslaget i styremøte i august og ga sin tilslutning 
til forslaget med følgende kommentarer: 
• En ordning med frivillig sentral godkjenning må være 

så robust at det åpenbart er en fordel å være tilslut-
tet ordningen, og en ulempe å stå utenfor. 

• Det er helt avgjørende at tilsyn og kontroll gjennom-
føres i det omfang som foreslås. 

• Det understrekes at de foreslåtte tiltakene må 
gjennomføres fullt ut. En delvis gjennomføring vil 
medføre at man ikke får den helhetlige sammenhen-
gen i forslagene som det er lagt opp til, og den effek-
ten av tiltakene ute i næringen som er nødvendig. 

• Styret ønsker at det endelige forslaget som over-
sendes departementet bedre synliggjør forenklings-
budskapet, samtidig som dette må balanseres mot 
behovet for nødvendig tiltak for å gjennomføre 
forslagene.

Basert på innkommende høringssvar utarbeidet BNLs 
ekspertgruppe det endelige forslag til rapport som fikk 
navnet «Enkelt å være seriøs». 

Hovedpunkter i forslaget er:
1. Ny Sentral Godkjenning med seriøsitetskrav
2. Utvidet ID-kort ordning med opplysninger om kvalifi-

kasjoner 

Rapporten ble overlevert til statsråd Jan Tore Sanner 22. august. I den forbindelse deltok Byggmesterforbundets styreleder 
Åsmund Østvold under presentasjonen i departementet. 
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3. Ny registreringsordning for arbeid på eiendom
4. Automatisk informasjonsinnhenting fra registre
5. Forsterket tilsyn

Gjennom rapporten har myndighetene fått en beskrivelse 
av hvordan ulike forhold sammen utfordrer byggkvalitet, 
samtidig som disse forsterker useriøsitet og arbeidslivs-
kriminalitet. Videre konkrete forslag til virkemidler for å 
bekjempe den negative utviklingen.

2.2.3  Veien videre etter fremleggelsen av rapporten 

«Enkelt å være seriøs»

Av hensyn til Tjenestedirektivet og annet regelverk innen-
for EU/EØS-området, vil det både for utenlandske og 
norske foretak være mulig å stå utenfor en eventuell ny 
sentral godkjenningsordning. Men det vil ikke være noen 
fordel hvis forslaget blir gjennomført i sin helhet. Styret 
konstaterer med stor tilfredshet at en samlet næring står 
bak rapporten «Enkelt å være seriøs». Videre er det svært 
gledelig at rapporten og de konkrete forslagene som 
fremkommer, har fått meget god mottagelse på mange 
hold. Det er også av stor betydning at man har lykkes 
med å få frem budskapet om at selv om forslaget innebæ-
rer samordning av informasjon og utvikling av registre, 
innebærer dette samtidig en forenkling for bedriftene og 
myndighetene. 

Underveis i hele 2014, men ikke minst etter fremleggel-
sen av rapporten i august, har engasjementet fra politisk 
hold økt betraktelig. Det registreres en sammenfallende 
oppfatning hos alle politiske partier knyttet til situasjo-
nen. Begrepet «Enklere å være seriøs» har festet seg og 
brukes i mange sammenhenger i det offentlige ordskiftet 

når utfordringer i arbeids- og næringsliv diskuteres, også 
knyttet til andre næringer enn byggsektoren. 

På Stortinget ble det fra flere opposisjonspartier i slutten 
av året fremmet konkrete forslag til tiltak som i stor grad 
bygger på næringens rapport. Regjeringen varslet i den 
forbindelse at den ville fremme en egen handlingsplan og 
12. januar 2015 ble forslaget lagt frem i fellesskap av stats-
ministeren og arbeidsministeren. Planen inneholder hele 
22 punkter hvor følgende er viktigst og mest konkret: 

• Maks to ledd i kontraktskjeden 
• Skjerpet lærlingeklausul ved offentlige anskaffelser
• Sterkere tilsynsvirksomhet og samarbeid på tvers 

mellom tilsynsmyndighetene
• Videreutvikle ordningen med sentral godkjenning for 

foretak i bygge- og anleggsnæringen
• Forbedre id-kort-ordningen 
• Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økono-

misk kriminalitet 

Styret konstaterer at det i regjeringens forslag er tydelige 
fotavtrykk etter forslagene i rapporten «Enklere å være 
seriøs» og andre forslag fra næringen for å sikre de ulike 
bransjers behov og interesser. Samtidig er det grunn til å 
understreke at dette er en plan, og mye gjenstår før man 
kan konkludere på om det settes inn nødvendige ressur-
ser og utvises tilstrekkelig gjennomføringsevne. Videre 
om detaljene i regelverksutformingen som vil komme 
som følge av forslagene, vil ha den nødvendige presisjon 
for å få effekt.  

Under fremleggelsen av rapporten «Enklere å være 
seriøs» ble det særlig understreket sammenhengene i 
forslaget og at disse vil miste mye av sin effekt hvis de 
ikke gjennomføres helhetlig. I den sammenheng vurderer 
styret regjeringens handlingsplan slik at det i utgangs-
punktet ikke er åpenbart at den er villig til å følge hele 
forslaget i «Enklere å være seriøs».   

2.2.4 ROT-fradrag

Det har i mange år vært arbeidet med å få innført et 
ROT-fradrag. Dette innebærer skattefradrag til forbru-
kerkunde ved ombyggings- og vedlikeholdsarbeider. 
Hovedformålet er at en ROT-ordning skal medvirke til at 
andelen av svart arbeid reduseres i forbrukermarkedet. I 
regjeringserklæringen som kom høsten 2013 har regjerin-
gen konkret avgitt løfte om at den vil etablere en ROT-
ordning tilknyttet energieffektivisering av boliger. Videre 

Oversikt over moduler og krav i ny Sentral Godkjenning.
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har den lovet å gjennomføre en utredning av en mulig 
generell ROT-ordning. 

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 
2015 fremmet regjeringen et forslag innenfor energiom-
rådet som ikke stod i forhold til de signaler som var gitt i 
regjeringserklæringen. En samlet byggenæring avviser at 
dette er å anse som en ROT-ordning og at regjeringens 
forslag ikke vil ha den tilsiktede effekt. Videre fremla 
finansdepartementet i desember sin rapport gjeldende 
ROT-ordninger generelt og denne konkluderte med at det 
ikke er ønskelig med å innføre en generell ROT-ordning. 

2.2.5 Boligtvistnemnda 

Byggmesterforbundet er med i Boligtvistnemnda.  Øvrige 
deltakere i nemnda i tillegg til Forbrukerrådet er Entrepre-
nørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Boligprodusen-
tenes Forening (BP). Boligtvistnemnda har egen hjem-
meside www.boligtvistnemnda.no og legger der ut sine 
avgjørelser i anonymisert form. 

2.3 Kompetanse 

Byggmesterforbundet har også i 2014 hatt sitt hovedfo-
kus innenfor kompetanseområdet knyttet til fagutdan-
ning, mesterutdanning og kompetanseheving av aktører 
som driver innenfor tømrerfaget.  

2.3.1 Yrkesutdanningen

Byggmesterforbundet oppfatter, som alle bransjer i byg-
genæringen med yrkesfaginteresser, at kombinasjonen av 
svekket kvalitet på de som kommer ut fra videregående 
skole og god tilgang på utenlandsk arbeidskraft, over 
noen år er blitt en stor utfordring for lærlingeordningen 
og rekrutteringen. Dette har ytterligere blitt forsterket 
gjennom 2014 og selv om det fortsatt er en positiv utvik-
ling i enkelte områder er søkningen til yrkesfag, antall 
lærlinger og avlagte svenneprøver fortsatt i nedgang. 

Byggmesterforbundet hadde store forhåpninger til at 
regjeringen aktivt ville følge opp de intensjoner som 
Stortinget la til grunn når det i juni 2013 vedtok stortings-
meldingen «På rett vei». For Byggmesterforbundet og 
andre organisasjoner som ønsket reformer i yrkesutdan-
ningen med sikte på mindre frafall og bedre faglig kvalitet 
i utdanningen, innebar dette en politisk seier. Dessverre 
har ikke regjeringen fulgt opp meldingen og når landsmø-
tet møttes i Kragerø i mai, ble det vedtatt en enstemmig 

uttalelse som etterlyste handlekraft fra regjeringens side. 
Så langt er det vanskelig å spore konkrete endringer som 
vil gi nye rammer for yrkesutdanningen til beste for ung-
dommen som søker seg til yrkesutdanningen og ivaretar 
de ulike fags behov for kompetanse. 

2.3.2 Opplæringskontorene

Byggmesterforbundet har 29 opplæringskontor tilslut-
tet som assosierte medlemmer. I tillegg til å informere 
om aktuelle saker tilrettelegger forbundet for to årlige 
samlinger av opplæringskontorene. Disse er lagt inntil 
BNLs opplæringskonferanse og forbundets formannskon-
feranse. 

Møtet tilknyttet BNLs opplæringskonferanse ble avviklet 
i Tromsø 3. juni med 27 deltakere. Til møtet i forbindelse 
med formannskonferansen på Stjørdal 28. november var 
det 22 deltakere. 

Temaene under samlingene har vært: Orientering om 
revidert Bransjelærekompendium for Vg3 tømrerfaget, 
status for rekrutteringsarbeid og - materiell, orientering  
om Yrkes-NM 2014. Møtene har også omfattet en rekke 
orienterings- og diskusjonssaker, bl. a. hva som gjøres 
av rekrutteringsarbeid hos opplæringskontorene rundt 
i landet, forslag til bransjelærekompendium for voksen-
lærlinger på Vg1- og Vg2-nivå, det nye valgfaget «Praktisk 
trebygging» på ungdomstrinnet, orientering fra BNLs 
ekspertutvalgs rapport “Enkelt å være seriøs”, orien-
tering om Nasjonal Digital Læringsarena, fagbrevkurs 
for tømrere og endringsforslag på læreplanen til faget 
Utdanningsvalg på ungdomsskolen.

Bransjelærekompendiet for 
tømrerfaget som er utviklet 
i samarbeide mellom opplæ-

ringskontorene og Byggmester-
forbundet, har vært en suksess 

og de fleste opplærings- 
kontorene bruker nå dette.
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2.3.3 Rekrutteringsarbeid

Etter ønske fra opplæringskontorene har Byggmesterfor-
bundet laget en oversikt over antall lærlinger i tømrerfa-
get fordelt på kontrakter inngått foregående år, og antall 
løpende kontrakter. De to kategoriene er igjen fordelt på 
voksen- og rettighetslærlinger. Tallene for 2014 viser at 
det har vært en total nedgang på ca. 10 % siden året før. 
En detaljert oversikt med tallene for de fire kategoriene 
er distribuert til opplæringskontorene, og det er besluttet 
at det også fremover skal utarbeides årlige oversikter.

Forbundet, sammen med flere andre bransjeforeninger, 
deltar i et rekrutteringsprosjekt i regi av BNL. Prosjektet 
har som oppgave å rekruttere ungdom til Vg1 Bygg- og 
anleggsteknikk, samt øke antall lærebedrifter og lære-
plasser. Hovedfokuset er tiltak innrettet mot elever i ung-

domsskolen, men også mot rådgivere og foreldre. Videre 
samordne rekrutteringsarbeidet som allerede gjøres av 
BNL, bransjer sentralt, bransjer lokalt og opplæringskon-
tor. BNL har søkt UDIR om midler til prosjektet og har fått 
tildelt 1 mill. kroner. Disse midlene er øremerket et pilot-
prosjekt med fokus på tverrfaglige rekrutteringspatruljer 
og praktisk utprøving i ungdomsskolene, samt økning 
av antall læreplasser. I tillegg planlegges flere ulike tiltak 
med oppstart i 2015.

Byggmesterforbundet jobber kontinuerlig med å utvikle 
og oppgradere rekrutteringsmateriell og profileringspro-
dukter, under BliTømrer-konseptet, som kan benyttes av 
opplæringskontor, skoler, bedrifter og andre. Videre har 
forbundet vært med i et prosjekt for å lage en ny film om 
tømrer-/byggmesteryrket, som skal vises i NRK-serien 

Introduksjon av alle fagene under åpningsseremonien på Yrkes-NM. 

Tømrerlærling Tore Aakerli fra Trondheim  
fikk æren av å avlegge deltakereden  

på vegne av mer enn 300 deltakere fra 27 fag. 
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«Mitt Yrke». Filmen vil også ligge på NRKs skoleportal og 
andre utdanningsportaler som brukes av skolene. Forbun-
det får full bruksrett, er med og bestemmer innhold og 
har plukket ut aktører til filmen som har ferdigstillelse i 1. 
kvartal 2015. 

For første gang var tømrerfaget representert ved Yrkes-
NM da dette ble avviklet i Trondheim i oktober i forbin-
delse med Utdanningsmessen i Trondheim Spektrum. 
Deltagelsen var et samarbeidsprosjekt mellom Bygg-
mesterforbundet og Entreprenørforeningen Bygg og 
Anlegg EBA sammen med de to opplæringskontorene i 
Trondheim, og anses som et meget vellykket tiltak for å få 
fokus på tømrerfaget og yrkesutdanningen. 

2.3.4 Mesterutdanningen

Styret har de senere årene arbeidet med rammer rundt 
mesterutdanningen. Man har tidligere stadfestet at det 
er behov for en 3-årig utdannelse, og at hovedmodellen 
av utdanningen skjer ved siden av ordinært arbeide for å 
oppnå verdien av realkompetanse. Styrets konklusjoner 
på mesterutdanningen ble drøftet under landsmøtet i 
Kragerø og landsmøtet ga der sin tilslutning til styrets 
veivalg innenfor mesterutdanningen. Mesterbrevnemnda 
har på sin side arbeidet med endringer i læreplanene 
hvor man legger til grunn markedsendringer, teknologisk 
utvikling og generelle rammebetingelser som endres i 
takt med samfunnsutviklingen. Samtidig ser Mesterbrev-
nemnda positivt på endringer av læreplanene for det 
enkelte fag slik at disse tilpasses utviklingen, men samti-
dig i en helhetlig sammenheng for mesterbrevordningen 
i sum. 

Innenfor disse rammer har Byggmesterforbundet arbei-
det med forslag til justeringer av innholdet i mesterutdan-
ningen. 

Styret har over flere år bevilget midler for å etablere en 
fast ordning til kjøp av bladet Byggmesteren til de som 
tar mesterutdanningen. Formålet med dette er å gjøre 
nye mestere kjent med bladet, bransjen, tømrerfagets 
utvikling og Byggmesterforbundet. I 2014 mottok 107 
mesterfagstudenter fagbladet Byggmesteren.

2.3.5 BNL-bransjene tilbyder av Mesterutdanningen?

BNL-bransjene med interesse i mesterfagene, har utredet 
om de skal bli en tilbyder av mesterutdanningen. Bak-
grunnen for dette er at Mesterbrevnemnda i 2012 varslet 

at de etter hvert ville tillate at flere enn en leverandør 
kan være tilbyder til mesterbrevundervisningen. I 2014 er 
det av håndverksbransjene som er tilsluttet BNL gjen-
nomført en delutredning for å avklare interessen for et 
mulig samarbeid om dette. I februar forelå rapporten fra 
delutredningen og etter behandling i bransjeforeninge-
nes styrer ble det fra samtlige bransjer uttrykt positiv vilje 
til å utrede dette videre. 

Utredningsoppdraget ble i august 2014 gitt til Rørentre-
prenørene Norge (tidligere NRL) og Byggmesterforbun-
det, og var ved årsskiftet i sluttfasen av arbeidet. Det 
forventes at en endelig avklaring kan gjøres i løpet av 1. 
halvår 2015. 

2.3.6 Annen relevant ledelsesutdanning og aktuelt  

kompetansebehov 

Utover arbeidet med mesterutdanningen har styret gitt 
Utdanningsutvalget i oppdrag å utrede andre områder 
tilknyttet ledelsesområder som er aktuelle for bedrifter 
innen tømrerbransjen. Basert på dette er det i perioden 
igangsatt utredninger innenfor områder som:
• Prosjekteringsledelse 
• Pedagogikk
• Strategisk ledelse

2.3.7 Etterutdanning for tømrere

Etter flere års utviklingsarbeid kunne etterutdannings-
tilbud for tømrere lanseres i 2013. Hovedformålet er å gi 
et etterutdanningstilbud for tømrere med avlagt sven-
neprøve og styrke bedriftens kompetanse. I 2013 startet 
det opp kurs i både Bergen og Stavanger og disse ble 
sluttført i 2014. Etter dette har det ikke vært tilstrekkelig 
interesse til at det har vært grunnlag for å starte opp kurs 
andre steder i landet.  

Videre har man i forbindelse med forslag til endring av 
læreplanene i mesterutdanningen foreslått at innhold, på 
nivå som sammenfaller med 3 av de 4 modulene i etterut-
danningen, legges inn som et forkurs i forkant av den fag-
spesifikke undervisningsmodulen i mesterutdanningen. 

2.4 Lønns- og arbeidsvilkår

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

2.4.1 Lønnsoppgjøret 2014 

Hovedoppgjøret 2014 ble avviklet som et forbundsvist 
oppgjør der Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 
ble forhandlet av forhandlingsutvalget for byggfag i 
Byggenæringens landsforening og hvor Byggmesterfor-
bundet er representert. Oppgjøret gikk også denne gang 
til mekling. Der kom man frem til en anbefalt løsning, og 
oppgjøret ble avsluttet uten konflikt.

Det generelle tillegget ble, som i frontfagoppgjøret 
mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, satt til kr.0,75. 
Også minstelønnssatsene ble gjenstand for økning. 
Byggfagsoppgjøret fikk totalt sett en profil som vektla 
seriøsitet – dette ikke minst fordi partene gikk sammen 
om en felles uttalelse i kampen mot kriminalitet.
I forkant av oppgjøret hadde en samlet arbeidstaker-
side vært svært opptatt av tariffestet tjenestepensjon, 
noe arbeidsgiversiden på prinsipielt grunnlag ikke kan 
innvilge. Spørsmålet ble løst i frontfagsoppgjøret ved at 
partene, Norsk Industri og Fellesforbundet, ble enige om 
å utrede enkelte forhold innen 31.12.2015.

2.4.2 Vikarbyrådirektivet og bestemmelsen om allmenn-

gjøring av minstelønn. 

En betydelig arbeidsinnvandring fra land i EØS/EU-områ-
det har bidratt til å tilføre kapasitet til byggenæringen. 
Samtidig er det store utfordringer knyttet til etterlevelse 
av lov- og regelverk innenfor arbeidslivsområdet. Det 
er dessverre mange saker i næringen relatert til sosial 
dumping, økende antall arbeidsulykker og konkurranse-
vridning på bekostning av de som driver innenfor myndig-
hetenes rammer. Myndighetene strever med å utvikle et 
regelverk som regulerer disse områdene. 

Direktivet om vilkår for utleid arbeidstaker 
fra bemanningsbyrå er innført i arbeids-
miljøloven med virkning fra 1. 
januar 2013 og bestemmel-
sene er sentrale for 
byggenærin-
gen. BNLs 

arbeidsgiveravdeling startet allerede i 2012 utstrakt 
informasjonsvirksomhet om direktivet og dette arbeidet 
har fortsatt i 2014. Det registreres et kontinuerlig infor-
masjonsbehov ute hos medlemmene knyttet til både 
vikarbyrådirektivet og bestemmelsen om allmenngjøring 
av minstelønn.   

2.4.3 Arbeidsmiljøloven

Regjeringen la sommeren 2014 frem sine forslag til end-
ringer i arbeidsmiljøloven. Det ble lagt ned betydelige res-
surser i NHO-fellesskapet i arbeidet med en felles hørings-
uttalelse. Alle BNLs advokater var involvert i arbeidet. 
BNL deltok også i politiske møter der dette var tema, og 
hvor man fikk understreket næringens utfordringer mer 
spesifikt. 

2.4.4 Permitteringsreglene

BNL prioriterte arbeidet med å få reversert endringen i 
permitteringsreglene hvor arbeidsgiverperioden høsten 
2013 ble økt fra 10 til 20 dager. Arbeidet har så langt ikke 
ført fram. BNL peker på behovet for endringer av regel-
verket ved enhver naturlig anledning.

2.4.5 Juridisk rådgivning - arbeidsrett 

Det var stor pågang for juridisk rådgivning og advokat-
bistand i 2014. Det dreide seg både om bistand i lokale 
tvistesaker og mer omfattende prosesser, bl.a. knyttet 
til nedbemanning. Det nye regelverket for permittering 
førte til at flere bedrifter valgte å nedbemanne. Det ble 
også gjennomført flere saker der medlemmene 
hadde behov for advokatbistand i 
forbindelse med prosess og 
representasjon for 
domstolen.
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3. Aktiviteter

3.1 Strategiplan og gjennomføring gjennom 
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. 

Virksomheten tar utgangspunkt i organisasjonens 
formålsparagraf, vedtatte strategi, og den til enhver tid 
gjeldende handlingsplan. Handlingsplanen vedtas av 
styret for ett år av gangen, og bygger på strategiplan som 
vedtas av landsmøte. 

Landsmøtet 2012 vedtok strategiplan for perioden 2013 – 
2017. Planen 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. 

Handlingsplanen for 2014 er det andre året i strategi- 
perioden og styret konstaterer høy gjennomføringsgrad 
og måloppnåelse. Med unntak av målet om en sterkere 
lokal organisasjonsstruktur er det god fremdrift i arbeidet 
med målene i strategiplanen.

3.2 Landsmøtet i Kragerø

Byggmesterforbundets 95. landsmøte ble avviklet 23.-24. 
mai på Kragerø Resort med Byggmesterforbundet Tele-
mark som vertskap. Lokalforeningen markerte med dette 
også sitt 25 års jubileum. 

Landsmøtet åpnet med at Formann i Byggmesterforbun-
det Telemark, Per Ove Sivertsen ønsket alle velkommen. 
Deretter fulgte Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland 
med sin hilsningstale, etterfulgt av et innslag med buk-
taleren Erik Mogeno. Styreleder Kjell Skog holdt deretter 
sin tale til landsmøtet hvor han blant annet kom inn på 
følgende forhold:

• Vi er avhengig av vår egen evne til innovasjon og 

myndighetens tilretteleggelse. Det er ikke billig 
arbeidskraft som er problemet, men forskriftene har 
gjort det enkelt å ta snarveger. Konkurranse er posi-
tivt, men det må være på like vilkår. 

• Visjonene for fremtidens byggenæring ligger hos 
våre medlemsbedrifter. 

• Hvordan ville byggmesteren være i 2020? Omstillings-
farten i næringen går mye raskere enn tidligere. I en 
situasjon hvor rammevilkårene endrer seg raskt må 
også vi klare å omstille oss like raskt.  

• Vi må utvikle bedriftene våre, både hver for seg og 
samlet. Det åpne markedet er både en velsignelse og 
en forbannelse. Næringen sliter med omvendt diskri-
minering. Når det ikke stilles kompetansekrav får vi 
problemer med kvaliteten på det som leveres. 

• Politikerne må ha gangsyn for utviklingen, bransjen 
og byggherren. Politikerne skal ikke forfordele, men 
må legge til rette for at kvaliteten blir opprettholdt 
og at konkurransen skjer på like vilkår. Det skal ikke 
lønne seg å være kjeltring. 

Det formelle møtet ble denne gang gjennomført delvis 
fredag og delvis lørdag, med faglige tema og leverandør-
messe innimellom. Til stede var 78 stemmeberettigede 
deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte fullmakt-
stemmer, til sammen 595 stemmer.

Landsmøtet behandlet forslag fra Byggmesterforbundet 
Oslo om etablering av en fondsordning for støtte til opp-
læringsbedrifter. Etter skriftlig avstemming ble forslaget 
nedstemt med 318 mot 267 stemmer.  

Byggmesterforbundet Tønsberg fremmet et forslag 
knyttet til nødvendigheten av store endringer i fag- og 
mesterutdanningen for tømrerfaget. Landsmøtet vedtok 
å støtte styrets arbeid med mesterutdanningen, og viste 
til pågående utredning i Byggmesterforbundets Utdan-
ningsutvalg gjeldende etterutdanningstilbud for faglig 
påbygning og spesialisering. I tillegg ble det vedtatt en 
uttalelse som fokuserer på behovet for lærlingeløft, 
vekslingsmodellen, oppfølging av stortingsmeldingen «På 
rett vei» og lærlingeklausul. Uttalelsen «Det haster med 
endringer i yrkesutdanningen» ble sendt ut som pres-
semelding samme dag, og som brev til statsråd Torbjørn 
Røe Isaksen den 28. mai.

Valgene til nytt styre ble gjennomført i henhold til de 
fremlagte innstillinger. Åsmund Østvold, Oslo, ble 
enstemmig valgt til ny styreleder. Østvold har vært styre-
medlem i Byggmesterforbundet i fire år og har tidligere 



Årsberetning//2014 13

vært styremedlem og leder i Byggmesterforbundet Oslo 
og i Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo. Han er 
også medlem i prøvenemnda for tømrerfaget i Akershus. 
Østvold kommer fra Lillestrøm og sammen med Frode 
Furuli driver han Beto-Bygg AS i Oslo. 

Østvold tar over som leder etter Kjell Skog, Tromsø, som 
har hatt vervet i 4 år som er vedtektsfestet maksimal 
funksjonstid som leder. Skog fortsetter i styret som vanlig 
styremedlem. Den øvrige sammensetningen i styre ble 
uendret.  

Under den faglige delen av landsmøte-programmet holdt 
statssekretær Per-Willy Amundsen et foredrag om regje-
ringens arbeid med forenkling og fornying av byråkrati og 
regelverk. I en etterfølgende diskusjon viste han seg som 
svært lydhør overfor innspillene fra forsamlingen. Bygg-
mestrene tok blant annet opp problemer med manglende 
kompetansekrav til bedrifter i næringen, useriøsitet og 
svart arbeid. Statssekretæren lovte å ta det med seg i det 
videre arbeidet. Han mente nye og bedre systemer kan 
løse utfordringen med kontroll og tilsyn, men det gjenstår 
å utvikle slike system, poengterte han.

Åsmund Østvold har fått overrakt formannskjedet fra avtroppende 
styreformann Kjell Skog.

Kjetil Eriksen fra Oslo var en av flere som hadde spørsmål til stats-
sekretæren. 

Statssekretær Per-Willy Amundsen svarte på spørsmål og fikk med seg 
mange innspill fra salen.

Jon-Olav Sigvartsen i Jos Bygg AS demonstrerer bruk av nettbrett  
knyttet opp mot bedriftens styringssystem.  
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Noen lærte seg nye ferdigheter under Leverandørmessen. 

Servering av reker på bildekk på ferga «Kragerø», underveis til Jomfru-
land.

Et knippe staselige karer med sine formannskjeder. Johan Lundbo  
Trondhjems Byggmesterlaug, Arild Kolltveit Byggmesterforbundet Bergen, 
Åsmund Østvold styreleder Byggmesterforbundet, Pål Øye Byggmester-
forbundet Oslo.

Per Ove Sivertsen, formann i Byggmesterforbundet Telemark ønsket 
alle velkommen til vakre Kragerø. 

Møte med to vakre huldrer ved «nøkkens tjern» på Jomfruland. 

God stemning under festmiddagen lørdag da Eskil Ørdal inviterte til 
neste års landsmøte i Nord-Trøndelag. 
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Landsmøtedeltakerne fikk også høre et interessant 
foredrag av Jon-Olav Sigvartsen fra medlemsbedriften 
Jos Bygg AS, om den papirløse byggeplass. Sigvartsen 
demonstrerte sitt styringssystem utviklet i samarbeid 
med Norgeshus-kjeden, og hvordan dette har vært med 
på å effektivisere driften.  

Det ble på alle måter et minnerikt landsmøte for de drøyt 
200 deltakerne, ledsagerne og leverandørene som var til 
stede. Båttur og omvisning på Jomfruland, sightseeing i 
Munchs fotspor, golfturnering og grillaften, var høyde-
punkter i det sosiale programmet. Under festmiddagen 
lørdag fikk vertskapet, lokalforeningen Byggmesterfor-
bundet Telemark, svært fortjent hyllest for de opple-
velsesrike dagene de hadde stelt i stand for tilreisende 
kolleger og ledsagere. Festmiddagen ble avsluttet med 
at Eskil Ørdal, formann i Byggmesterforbundet Nord-
Trøndelag, ønsket alle velkommen til neste års landsmøte 
i Nord-Trøndelag. 

3.3 Formannskonferansen i Stjørdal

De årlige formannskonferanser er en viktig møteplass 
for avdelingsformenn, styret, administrasjonen i forbun-

det og datterselskapene. Videre er representanter fra 
opplæringskontorene også med på deler av konferansen, 
i tillegg til at de gjennomfører et eget møte. 

Formannskonferansen 2014 ble avholdt på Hell i Stjørdal 
kommune den 28.-29. november, med i alt 61 deltakere. 
Sentrale temaer i tillegg til organisasjonssaker var nærin-
gens utfordringer knyttet til kompetansekrav, byggkvali-
tet og seriøsitet.

Under åpningen av konferansen snakket styreleder 
Åsmund Østvold om markedsendringer, arbeidsgiver-
rollen, rekruttering og behovet for endringer i ramme-
vilkår. Her viste han spesielt til at en samlet næring har 
tatt utfordringen fra regjeringen ved statsråd Jan Tore 
Sanner, og kommet med helhetlige forslag til løsninger 
som kan bedre situasjonen. Østvold viste også til utfor-
dringer for Byggmesterforbundet som organisasjon, og 
uttrykte utålmodighet med manglende fremdrift knyttet 
til den lokale utviklingen av organisasjonen, som er 
trukket opp av landsmøte i gjeldende strategiplan. 

Under konferansen presenterte styreleder Åsmund 
Østvold sammen med daglig leder Frank Ivar Andersen, 

Landsmøtekomiteen i Byggmesterforbundet Telemark fikk blomster og vel fortjent hyllest for et flott arrangement.
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forslagene i næringens rapport «Enkelt å være seriøs». 
Det ble i den sammenheng vist til betydningen av at det 
også rundt om i lokalforeningene drives et aktuelt seriøsi-
tetsarbeid. Som et eksempel på dette ble det fra leder av 
Byggmesterforbundet Telemark, Per Ove Syvertsen, rede-
gjort for det gode arbeidet som er gjort i Skien kommune 
i kampen mot svart arbeid.

Av andre aktuelle saker fra formannskonferansen kan 
nevnes at det ble gitt en orientering om arbeidet med 
mesterutdanningen. Dette som en oppfølging etter 
debatten om denne saken under landsmøte i Kragerø. 
Videre ble det gitt orienteringer knyttet til markedsarbei-
det i Byggmesterforbundet koblet til et lokalt eksempel 
fra Trondhjems Byggmesterlaug som har gått nye veier i 
sitt arbeide på dette området. Som tidligere år ble også 
Byggmesterskolens kurskatalog for kommende år  
presentert, samt  tilbudet om faglige temaer til lokal-
foreningenes møter. 

Videre var det lagt opp til to temaer for gruppearbeid. 
Første tema gikk på oppfølging av status fra fjorårets 
gruppearbeider tilknyttet lokal organisering. Det andre 
temaet var drift av lokalforeninger og erfaringsutveks-

linger knyttet til aktiviteter med undertittelen «Kan vi gi 
hverandre gode ideer og lære av hverandre?» 

Besvarelsene fra arbeidsgruppene var varierende i 
forhold til hvilket fokus man har på organisasjonsutviklin-
gen i sitt område. Selv om det kunne vært ønskelig med 
noe bedre fremdrift i forhold til sterkere lokal organise-
ring er det allikevel en utvikling, både i forhold til generelt 
tettere dialog over foreningsgrensene og at det noen 
steder er konkrete samtaler om nærmere samarbeid. 

Besvarelsene på spørsmålet om aktiviteter i lokalforenin-
gene viser at det skjer mye positivt, og at denne sekven-
sen bør kunne gi gjensidig inspirasjon til foreningene. 

Formannskonferansen ble avsluttet med at styreleder i 
Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Eskil Ørdal, pre-
senterte opplegget for neste års landsmøte. 

Formannskonferansen 2014 på Hell hotell i Stjørdal.  
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3.4 Lokalforeninger

Byggmesterforbundet har tilslutninger fra 28 lokal- 
foreninger med varierende størrelse og aktivitetsnivå. 

3.4.1 Tilbud om faglige temaer i lokalforeningenes 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. I 2014 er det gitt tilbud til 
lokalforeningene om følgende foredrag av faglig  
karakter:

• Offentlige anskaffelser
• Tips fra juristen som kan hindre krangel om sluttopp-

gjøret 
• Aktuelle domsavsigelser fra entrepriserettens 

område 
• Nye standardkontrakter for håndverkertjenester – 

Praktisk gjennomgang 
• Sikker bruk av arbeidsutstyr – Hvordan kartlegge og 

dokumentere
• Garantier og sikkerhetsstillelse 
• Forsikring og risikovurdering 
• Skadebegrensning og sikkerhet på byggeplass 
• Forbundets servicetilbud, produkter og tjenester 
• Byggherreforskrift 
• Bygg og Bevar 
• Toleransekrav til besvær 
• Fukt
• Dokumentasjonskrav ved uavhengig kontroll 
• NS3420 beskrivelsestekster

• Entreprisemodeller – og valg av kontrakter
• Energimerking av boliger
• Når er nok - nok – Møte veggen og annen fandenskap 
• Informasjon om Byggmesterskolens kurs i etterut-

danning for tømrere og Byggeplasslederstudiet
• Krav til prosjekt-/byggeplassleder
• Innleie av arbeidskraft? Når og hvordan - Muligheter 

og fallgruver 
• Boligmappa.no – Ny og nyttig tjeneste for boligeiere 

og håndverkere 

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

Kurs og kompetanseutvikling er en god foreningsakti-
vitet og det har i 2014 vært et godt samarbeid mellom 
Byggmesterskolen og flere lokalforeninger om kurs ute i 
foreningene. 

3.4.2 Utvikling av mer robuste lokalforeningsstrukturer

I ny strategisk plan er det vedtatt at Byggmesterforbun-
det skal utvikle en sterkere og mer synlig bransjeorgani-
sasjon 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 opp-
følging av strategiplan at grep for å utvikle en sterkere 
lokalforeningsstruktur, må være fundamentert på lokal 
medvirkning.

Styret har så langt uttrykt at de ikke er tilfreds med 
engasjementet på dette området, men registrerer at det 
begynner å komme signaler på at noe er på gang i enkelte 
områder. Et konkret positivt resultat er at det i desember 
med basis i Tromsø Byggmesterlaug ble etablert en ny 
forening under navnet Byggmesterforbundet Nord, som 
tar ansvar for hele Finnmark, Troms og Saltenregionen.  

Byggmesterforbundet Nord har samtidig også etablert 
Byggenæringens Servicekontor Nord Norge, i samarbeid 
med EBA Hålogaland. 

Are Søpstad fortalte deltakerne på Formannskonferansen 
om vellykket opplegg for medlemsverving i Trondhjems 
Byggmesterlaug.  
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3.5 Informasjon og markedsføring 

3.5.1 Ny logo

Under arbeidet med ny hjemmeside så man også behov 
for en fornyelse av forbundets logo. Den forrige logoen 
var 17 år gammel, og det var ønskelig med en logo med 
et renere og tydeligere uttrykk som ville egne seg bedre 
både i trykte og digitale medier. Forslag til ny logo ble 
fremlagt og enstemmig vedtatt på styremøte i juni. Styret 
la til grunn at tiden var moden for fornyelse og tilpasning 
til en stadig mer digital informasjonsflyt.

3.5.2 Nettsider og sosiale medier

Digitale og sosiale medier er viktige kanaler for å synlig-
gjøre forbundets synspunkter og aktiviteter, og det har i 
perioden vært god og økt aktivitet på nettbaserte medier. 

Byggmesterforbundets hjemmeside har i 2014 gjennom-
gått en total fornyelse. Siden er lagt over på ny tekno-
logisk plattform og har fått et nytt og moderne design. 
Hjemmesiden fremstår nå som mer ryddig, tydelig og 
informativ. Den nye løsningen har responsivt design og 
fungerer dermed godt også på enheter som mobiltele-
fon og nettbrett. Medlemsnettet (innloggingsside for 
medlemmene) har også blitt nytt og mer brukervennlig, 
og det er gjort en betydelig opprydning når det gjelder 
innhold. 
Både ny hjemmeside og ny logo ble lansert i september.  

I august opprettet Byggmesterforbundet et register  
for uavhengige kontrollører, tilgjengelig via  
www.byggmesterforbundet.no. Registeret ble opprettet 
da vi så at mange hadde behov for å enkelt kunne finne 
en kontrollør i sitt nærområde. Oppføring i registeret er 
gratis for foretaket.  

I tillegg til hjemmesiden og Medlemsnettet administrerer 
Byggmesterforbundet følgende nettsider:
www.kalk2010.no, www.boligtvistnemnda.no,  
www.blitømrer.no og www.hvvkurs.no

Byggmesterforbundet på Facebook nærmer seg 1000 
likere, og vi ser at mange av sakene som legges ut blir 
lest, og delt, av langt flere. Daglig leder, Frank Ivar Ander-
sen har i perioden også vært aktiv på Twitter. Aktiviteten 
både på Facebook og Twitter blir synliggjort på den nye 
hjemmesiden.  

Den nye logoen kan brukes i to varianter.  

Byggmesterforbundets nye hjemmeside. 
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Byggmesterforbundets ansatte og tillitsvalgte stiller 
så langt det er mulig opp på henvendelser fra media. 
Byggmesterforbundet sentralt og lokalavdelinger, 
har hatt over 150 oppslag på nettmedier i perioden. 
Statistikken øverst på siden viser antall oppslag pr. 
måned. Artikler i trykte medier kommer i tillegg til 
dette. 

Det er sendt ut 7 pressemeldinger i perioden:
• 24.05.2014: Uttalelse fra Byggmesterforbundets 

Landsmøte - Det haster med endringer i yrkes- 
utdanningen

• 26.05.2014: Åsmund Østvold ny styreleder i  
Byggmesterforbundet

• 08.10.2014: Regjeringen for avventende i 
kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet og leverer 
ikke på yrkesutdanningen

• 23.10.2014: Byggmesterforbundet har ingen  
tilknytning til Byggmestrenes Takseringsforbund 

• 28.10.2014: Byggmesterforbundet er positive til 
Bygg21-strategien

• 31.10.2014: Tømrerlærling fra Hordaland gikk av 
med seieren i Yrkes-NM 

• 31.10.2014: Sølv og fjerdeplass til Trøndelag i 
Yrkes-NM for tømrerfaget (tilpasset medier i 
Trøndelag)

Juridisk avdeling og fagavdelingen bidrar med faglig 
stoff og artikler til Byggmesteren. Daglig leder er 
fortsatt fast spaltist i bladet under vignetten «FIAs 
hjørne». Videre er han også gjestekommentator på 
nettstedet bygg.no.

Antall nettartikler pr. mnd. 
hvor Byggmesterforbundet 
sentralt eller lokalt er nevnt.

3.5.3 Presse og media
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3.5.4 Rekruttering til tømrerfaget

Byggmesterforbundet deltar i arbeidsgruppen for et 
rekrutteringsprosjekt i regi av BNL. Et resultat av arbei-
det er at det i 2015 kjøres et pilotprosjekt med fokus på 
tverrfaglige rekrutteringspatruljer og praktisk utprøving 
i ungdomsskolene, samt økning av antall læreplasser. 
Prosjektet finansieres av tildelte midler fra UDIR på 1 mill. 
kroner. I tillegg planlegges flere ulike rekrutteringstiltak 
som f.eks. rådgiversamlinger, Yrkes-NM og andre konkur-
ranser, fortelle de gode historiene fra medlemsbedrif-
tene, revitalisering av «Vi bygger Norge», mulig revisjon 
av bolig-ABC, forbedret finansiering av opplæringsbedrif-
ter, lærlingeklausuler og andre virkemidler (i tett samar-
beid med NHO), samt informere og motivere bedrifter til 
å ta inn lærlinger. 

BliTømrer-konseptet fungerer godt for felles profilering 
av tømrerfaget. Opplæringskontorene benytter i økende 
grad produkter og materiell som er gjort tilgjengelig, 
samt bruker BliTømrer logoen på eget materiell. I august 
kom ny BliTømrer-brosjyre, og første opplag på 5000 eks. 
forsvant raskt ut, både til skoler og opplæringskontor. 

Det er i tillegg utarbeidet «BliTømrer-annonser» i ulike 
størrelser. Nettsiden www.blitømrer.no har bra besøk, 
men kan forbedres på flere områder. Det vil innebære 
både oppgradering av teknisk plattform og ytterligere 
utvikling av innhold. 

Videre deltar forbundet i et prosjekt for å lage en ny film 
om tømrer-/byggmesteryrket, som skal vises i NRK-serien 
«Mitt Yrke». Filmen vil også ligge på NRKs skoleportal og 
andre utdanningsportaler som brukes av skolene, f. eks. 
www.ndla.no, www.utdanning.no og www.mittyrke.org. 
Byggmesterforbundet får full bruksrett til filmen. 

Tømrerlærlingen Eirik Henriksen Karstad fra Os i Horda-
land gikk helt til topps i Yrkes-NM som ble arrangert i 
oktober, i forbindelse med Utdanningsmessen i Trond-
heim Spektrum. Karstad var på det tidspunkt 2. års lærling 
hos medlemsbedriften Dørmænen & Eide AS i Laksevåg. 
Det var første gang tømrerfaget var representert i Yrkes-
NM, og det var 4 lærlinger som kjempet om tittelen. 
Byggmesterforbundet samarbeidet med Entreprenør-
foreningen Bygg og Anlegg EBA og de to opplærings-

Deltakerne i Yrkes-NM i Tømrerfaget:

Tore Aakerli, Sør-Trøndelag Dag Erik Rædergård, Sør-Trøndelag Robert Sundby, Buskerud Eirik Henriksen Karstad, Hordaland

Oppgaven var å bygge en lekestue med bindingsverkkonstruksjon bestående av vegger og tak på en ferdig bjelkelagskonstruksjon, kle en av veggene med 
tømmermannspanel og sette inn dør.
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kontorene i Trondheim om arrangementet. Trondheim 
Spektrum fikk besøk av over 20 000 ungdommer i løpet 
av disse dagene. De 28 yrkesfagene som arrangerte sine 
konkurranser fikk stor oppmerksomhet så dette var en 
flott måte å få vist frem faget på. 

3.5.5 Annet

Byggmesterforbundet har i tillegg hatt følgende aktivite-
ter i perioden for å markedsføre Byggmesterforbundets 
aktiviteter, medlemsbedriftene og tømrerfaget:
• Annonsering i Byggmesteren, alle 10 utgaver
• Annonsering i Mesteren (utgis av Mesterbrev-

nemnda), alle 4 utgaver
• Annonse i Boliginformasjon
• Annonsering i avisa «tautdanning.no» – landets 

største utdanningsavis, messeavis for utdannings-
messer rundt om i landet 

• Nettannonsering -  finn.no, byggmesteren, Facebook
• Informasjonsmateriell om medlemskap er distribuert 

ut til interessenter 

Det er laget 2 promoteringsvideoer for markedsføring 
av kurs. Den ene for Håndverkerens Våtroms Veileder 
(HVV) og den andre for Byggeplasslederstudiet. Video-
ene er publisert på våre kurssider og på YouTube. Filmene 
brukes aktivt i markedsføring av kursene blant annet ved 
at de legges ved kursinvitasjoner som går ut på e-post.  

Det er i perioden sendt ut 2 utgaver av Byggeinformasjo-
nen. Det lave antallet skyldes omlegging av nettsider og 
omlegging til nytt design på Bygginfo. Den siste utgaven i 

2014 var den første med nytt design. Denne var også den 
første utgaven som ble sendt ut kun på e-post, og ikke 
per post. 

Administrasjonen har holdt en rekke foredrag, både i 
lokale medlemsmøter og eksternt. Videre har det vært 
svært høy kursvirksomhet, og gjennom dette har adminis-
trasjonen profilert Byggmesterforbundet og våre saksfelt. 

3.6 Rådgivning 

Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til 
samarbeidende organisasjoner, og bred myndighets-
kontakt, er administrasjonen tett på aktuelle temaer og 
saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Interessen for 
organisasjonens kompetanse på ulike områder er bety-
delig, både fra myndighetssiden og andre miljøer. Dette 
gir de som arbeider med rådgivning innenfor faglige, og 
tekniske spørsmål, samt jus ved Byggmesterforbundets 
servicekontor, gode rammevilkår i forhold til å gi råd i 
aktuelle saker for bransjen. 

Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i 
tvistesaker, og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt 
vel i mot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser 
er fortsatt 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. 

Servicekontorets fagkonsulenter driver utstrakt rådgi-
ving, og kursvirksomhet innenfor hele det brede spekte-

Dommerne kåret Eirik Henriksen Karstad til vinner! Her gratuleres han av 
Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet. 

Fornøyde deltakere etter medaljeseremonien, fra venstre: Dag Erik  
Rædergård (2. plass), Eirik Henriksen Karstad (1. plass), Tore Aakerli  
(4. plass), Robert Georg Sundby (3. plass).
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ret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning basert på 
standarder, byggdetaljblader, samt Plan- og bygningslo-
ven med tilhørende forskrifter. 

Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt flere 
kurs for Byggmesterskolen, holdt foredrag på lokalfo-
reningsmøter, deltatt i arbeidet med utredning av ulike 
saker, og avgivelse av høringsuttalelser. 

3.7 Byggmesterskolen

Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet 
til kompetansetilbudet til medlemmer og andre aktører 
i bransjen. Dens virksomhet er lagt til servicekontoret, 
men hoveddelen av aktiviteten har sitt utspring i de 
aktiviteter som fremkommer av bransjeutviklingstrekk, 
endringer i lov- og regelverk og øvrige forhold som frem-
kommer av Byggmesterforbundets politiske virksomhet. 

Aktiviteten i Byggmesterskolen har i perioden vært meget 
god. Dette skyldes blant annet stor interesse og etter-
spørsel etter våtromskurset «Håndverkerens Våtromsvei-
leder» (HVV). Over 200 deltakere gjennomførte kurset i 
2014 og 188 av disse avla eksamen. Videre har det også 
vært god interesse for Byggeplasslederstudiet. Studiet 
har vært tilbudt i Bergen, Oslo og Stavanger, med totalt 
45 deltakere. 

Kursnyheten Fuktmekanikk og fuktkontroll har vært 
tilbudt over hele landet fra Tønsberg til Tromsø og hadde 
i alt 130 deltakere.

Byggmesterskolen holder også gratis kurs for  
medlemmene. 
Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens § 3.5 
har siden 2007 blitt tilbudt uten kostnad for medlemmer. 
Det er fortsatt noe etterspørsel, og siden oppstarten har 
1430 bedriftsledere og ansatte med lederansvar over hele 
landet blitt kurset. 

Det ble trykket egen kurskatalog for 2015 som er sendt 
ut til alle medlemmer og som ble presentert under for-
mannskonferansen i november.  

Det er laget egne videoreklamer for kurset i Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) og for Byggeplasslederstudiet. Disse kan sees på  
www.byggmesterforbundet.no og på YouTube.

Kurskatalogen 2015. Byggmesterskolen har også fått ny logo, som står i stil 
med forbundets nye logo.
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3.8 Kalk2010 

Kalk2010 ble i 2010 lansert som forbundets eget kalku-
lasjonssystem. Programmet er et kalkulasjonsprogram 
primært for tømrerarbeider, men inneholder også egne 
moduler for mur- og betongarbeider, rigg og drift, med 
mer.

Kalk2010 er utviklet av Byggmesterforbundet og har fått 
meget god mottagelse for sin enkelhet, gode detalje-
ringsgrad og tilpasning til brukerne. Videre også for sin 
enkelhet i forhold til at den som kalkulerer kan regulere 
tidsbruk relatert til kompleksitet og stedlige forhold 
på det enkelte prosjekt. Også de som ikke tidligere har 
benyttet IT-verktøy som hjelpemiddel i kalkulasjon, skal 
enkelt kunne ta i bruk Kalk2010. 

Programmet er også tatt i bruk i forbindelse med mes-
terutdanningen og ved flere tekniske fagskoler. Gjennom 
dette blir nye mestere og fagteknikere også kjent med 
Byggmesterforbundet.

I tillegg til teknisk vedlikehold, er det gjort forbedringer 
i programmet basert på tilbakemeldinger fra brukerne. 
Et økende antall brukere har ytret ønske om en nettba-
sert versjon av programmet slik at flere kan være inne i 
samme prosjekt og bruker kan logge seg på programmet 
uavhengig av oppholdssted. På bakgrunn av dette ble det 
i annet halvår iverksatt et prosjekt for å utrede tekniske 
og økonomiske konsekvenser og styret har besluttet at 
dette gjennomføres. 

I perioden har det vært drevet en betydelig aktivitet 
knyttet til presentasjon, informasjon og opplæring i bruk 
av programmet. 

Oppslutningen om kalkulasjonsprogrammet er fortsatt 
tilfredsstillende hva gjelder antall brukere totalt fordelt 
på betalende lisenser og studenter.

3.9 Standardisering

3.9.1 Samarbeid 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. Stan-
dardene angir viktige regler og retningslinjer for prosjek-
tering, 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 sektor-
styret for bygg og anlegg. Deltakelse i standardiserings-
arbeid er meget ressurskrevende, og det foretas derfor 
en streng vurdering av de invitasjoner som mottas fra 
Standard Norge. 

3.9.2 Avtaleblanketter Bustadoppføringslova

Etter initiativ fra Byggmesterforbundet har Standard 
Norge oppnevnt en komité for revidering av avtaleblan-
ketter (3425 og 3426). Komitearbeidet startet tidlig i 2013, 
men er ikke avsluttet grunnet interessemotsetninger i 
komiteen knyttet til omfanget av potensielle forsikrings-
forpliktelser utover kontraktsarbeider for entreprenøren. 
En megling i 2014 mellom partene i regi av BNL førte ikke 
frem og sektorstyret i Standard Norge vil måtte drøfte 
den oppståtte situasjonen. Uavhengig av dette har styret 
iverksatt en prosess med sikte på å utarbeide alternativer 
til gjeldende standardkontrakter som sikrer medlemme-
nes interesser. 

3.9.3 NS 516 - Kontrollstandard

Med henvisning til endringer i plan- og bygningsloven 
som medførte innføring av uavhengig kontroll, beslut-
tet sektorstyret for bygg og anlegg i Standard Norge for 
noen år siden og sette ned en komite for å utarbeide en 
kontrollstandard. Formålet med standarden var at denne 
skulle kunne erstatte kravet i plan- og bygningsloven om 
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uavhengig kontroll. I 2012 ble arbeidet stanset. Dette som 
følge av uenighet i komiteen og kritikk utenfra hvor også 
Byggmesterforbundet var kritisk. 

Høsten 2013 besluttet sektorstyret på nytt å nedsette 
en komite for å utarbeide en kontrollstandard. Denne 
gangen med et utvidet omfang da den skulle kunne 
anvendes både i sammenheng med lovpålagt uavhengig 
kontroll, og utvidet kontroll etter ønske fra tiltakshaver.  
Samtidig var sektorstyret usikker på om mandatet for 
arbeidet i komiteen må justeres og ga derfor komiteen 
i oppdrag at denne innledningsvis i sitt arbeid kommer 
med eventuelle innspill på endringer. 

Byggmesterforbundet deltok i komiteen, men varslet alle-
rede ved oppstart at man kanskje ikke så interesse av å 
fullføre oppdraget innenfor de opprinnelige rammer som 
er trukket opp av sektorstyret. Hovedgrunnen til dette 
var at man er i tvil om det er tjenlig med en så omfangsrik 
standard som dette vil måtte bli, og at den vil bidra til en 
sammenblanding av offentligrettslige og private interes-
ser.

Etter noen måneders arbeid i komiteen fremkom den 
uenigheten mellom ulike interesser som mange forventet 
allerede ved oppstart. Byggmesterforbundets represen-
tant varslet at man ikke anså det som tjenlig å fortsette 
arbeidet. Flere andre aktører er også uenig i plattformen 
for videre arbeid, og det er foreløpig ikke avklart om det 
er grunnlag for å videreføre arbeidet. 

3.9.4 SNK 346 – Hovedkomiteen for fukt i bygninger

Byggmesterforbundet er representert i hovedkomiteen 
og har særlig fokus på fukt i bygninger som er knyttet til 
treverk. 

3.9.5 NS 3512 – Måling av fukt i trekonstruksjoner

Byggmesterforbundet er representert i komiteen for 
SNK 346 og har som en deloppgave utarbeidet SN3512 – 
Måling av fukt i trekonstruksjoner. Standarden kom ut i 
desember 2014.

3.9.6 SNK/077 AG01 – Utførelse av trekonstruksjoner

Byggmesterforbundet er representert i komiteen for å 
utarbeide en helt ny standard for utførelse av trekon-
struksjoner.

3.9.7. NS 3420 Del Q 

Byggmesterforbundet har deltatt i oppnevnte komite for 
revisjon av NS 3420 Del Q Tømrerarbeider. Arbeidet ble 
igangsatt som en følge av endringene i plan- og byg-
ningsloven. Komiteens forslag ble etter en høringsrunde 
vedtatt i oktober.
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4. Organisasjonsmessig samarbeid

Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er tilsluttet 
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO og forbundet 
er tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL. Styret 
understreker betydningen av den styrken og det poten-
sialet som ligger i et organisert fellesskap i aksen mellom 
bransjeinteresser, generell næringspolitikk, rammebetin-
gelser i byggenæringen og arbeidsgiverspørsmål. 

4.1 Byggenæringens Landsforening - BNL

Byggmesterforbundet er tilsluttet 
Byggenæringens Landsforening (BNL).  
BNL er paraplyorganisasjon for 14 
bransjeforeninger i byggenæringen. Til-
sammen dekker BNL hele næringskje-
den i bygg og anlegg og representerer 
ved utgangen av 2014, 4020 bedrifter 
med 66 700 ansatte. Byggmesterforbundet er, målt etter 
antall ansatte i medlemsbedriftene, den nest største 
organisasjonen i BNL. For både styret og administrasjon 
er BNL et viktig satsningsområde og verktøy i arbeidet 
innenfor næringspolitikk og lønns- og arbeidsgiverfor-
hold. 

BNL har i perioden engasjert seg i en rekke saker som 
er viktig for medlemsbedriftene både på kort, og lang 
sikt. 2014 har vært et år med godt samarbeid på tvers av 
næringen og organisasjoner som har gitt gode resulta-
ter. Seriøsitetsarbeidet og kampen mot useriøse aktører 
har stått særlig høyt i 2014. BNL har utarbeidet en «Ti på 
topp» liste som viser de viktigste saker BNL har jobbet 
med i løpet av 2014: 

1. Enkelt å være seriøs 
BNL koordinerte arbeidet med rapporten «Enkelt å være 
seriøs» som foreslår tiltak som kan sikre kvalitet og 
redusere problemet med useriøse og dårlige kvalifiserte 
foretak i byggenæringen.

2. HMS-charteret
HMS-charteret har som mål å skape et forpliktende 
samarbeid om å gjøre bygge- og anleggsnæringen til et 
sikkert arbeidssted. HMS-charteret ble underskrevet av 
arbeids- og sosialministeren sammen med representanter 
fra alle ledd i bygge- og anleggsnæringen. 

3. Veileder for valg av seriøse aktører
BNL har utarbeidet en veileder i samarbeid med poli-
tiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet som skal gjøre det 
enklere for bedrifter å velge seriøse aktører og forebygge 
at kriminelle og useriøse aktører kommer inn i prosjek-
tene.

4. Videreutdanning i lærefag 
BNL har startet en ny videreutdanning for håndverkere på 
Gjøvik og Røros i samarbeid med Riksantikvaren, Fagsko-
len Innlandet, Rørosmuseets bygningsvernsenter og Vox. 

5. Viktig seier for fagutdanningen
Utdanningsdirektoratet foreslår at alle elever innen 
utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk, også de 
som følger 2 + 2 modellen, skal opp til skriftlig yrkesteore-
tisk prøve før fag/-svenneprøve. Dette har vært en viktig 
sak for BNL-fellesskapet og innebærer at alle lærlinger 
uansett gjennomføringsløp behandles likt.

6. Økt tilskudd til lærebedriftene
I statsbudsjettet for 2015 økte læretilskuddet med 4 000 
kr per lærling.

7. Seriøsitetsprofilen i lønnsoppgjøret
En del av meklingsløsningen innebar blant annet en tyde-
liggjøring av gjeldende arbeidstidsbestemmelser og en 
felles uttalelse knyttet til  felles kamp mot kriminaliteten. 

8. Bygg21-strategien
Høsten 2015 ble Bygg21-strategien fremlagt. Strategien 
som løfter frem viktige utfordringer for å bli riktig skodd 
for fremtiden, er utarbeidet i samspill med BNL, men har 
en samlet næring bak seg.

9. Rekordhøye bevilgninger til jernbane
I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 21 mrd., til 
jernbane. Det er helt nødvendig med en slik økning. Både 
drift og vedlikehold, samt investeringer i InterCity vil 
kreve betydelige midler også fremover.

10. Fagskoleutdanning
I desember 2014 leverte et offentlig utvalg med deltakelse 
fra NHO-felleskapet en NOU som foreslår blant annet 
statlig finansiering og sterk involvering fra partene i 
arbeidslivet i utformingen av utdanningen. 
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4.2 NHO

Flere tillitsvalgte fra Byggmesterforbundet 
deltok under NHOs årskonferanse i januar. 
Styret registrerer NHOs store betydning 
innenfor områder som bidrar til verdiskap-
ning og et næringsvennlig Norge. I løpet 
av 2014 har NHO engasjert seg i rekke områder som også 
er av betydning for byggenæringen spesielt, og da særlig 

byråkratiutfordringen, effektive planprosesser og kob-
lingen mellom infrastrukturprosjekter og etablering av 
boliger/arbeidsplasser. I tillegg har NHO lagt ned et stort 
engasjement i saker som formueskatt, arbeidsmiljølov og 
øvrige spørsmål knyttet til næringslivets rammevilkår. 

Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbun-
det, og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden 
har styret avholdt 8 styremøter, et styreseminar og et 
eiermøte med datterselskapet Byggmesterforsikring AS.  
Videre har styret deltatt på formannskonferansen avholdt 
i Stjørdal i november. 

Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS, 
og Byggmesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % 
eierandel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til 
det nettbaserte styringssystemet Bygg og Bolig Styrings-
system.

6.1 Byggforlaget AS

Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren og 
nettstedet www.byggmesteren.as. Byggmesterforbun-
det 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 gratis-
tjenesten er medlemmer i forbundet.
 

I 2014 har selskapet fortsatt arbeidet for å styrke sin posi-
sjon også på de digitale plattformer. Som de fleste andre 
aktører i bransjen, er utfordringen å tilfredsstille lesernes 
behov og ønsker, uavhengig av om plattformen er papir, 
nett eller «brett». Dette samtidig som man makter å sikre 
inntektsstrømmen gjennom abonnement- og annonseinn-
tekter.  
 
Byggforlaget AS er samlokalisert i Sørkedalsveien 9, i Oslo 
med Byggmesterforbundet og Servicekontoret.

Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og sel-
skapet har fire ansatte. Selskapets styre består av Harald 
Grayston, styreleder, Roy Skorstad og Frank Ivar Ander-
sen som styremedlemmer.

5. Styrets arbeid

6. Selskaper

BYGGMESTEREN

Styret i arbeid på Landsmøtet i Kragerø. 
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6.2 Byggmesterforsikring AS 

Byggmesterforsikring AS er agent for ulike forsikringssel-
skaper og tar ikke selv forsikringsrisiko ovenfor kunden, 
men har underliggende risikoavtaler med forsikringssel-
skapene. 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. 

Ca. 85 % av forbundets bedriftsmedlemmer har en eller 
flere forsikringer i selskapet. Forsikringsporteføljen er 
stabil og stadig økende. Byggmesterforsikring har også 
avtaler med Norske Murmestres Landsforening og Maler- 
og Byggtapetsermestrenes Landsforbund om forsikringer 
for deres medlemmer. 
 
Bransjen er generelt preget av sterk konkurranse. 2014 
har vært et godt år for selskapet med en premieomset-
ning på 120 millioner kroner som er en økning på ca. 13 % i 
forhold til 2013. Garantiproduktet er blitt en stor suksess. 
Både omsetning og resultat er godt innenfor de målset-
ninger selskapet hadde satt seg for 2014.  
 
I perioden er arbeidet med aktiv markedsføring og besøk 
hos lokalforeninger, huskjeder og bedrifter videreført. 
Byggmesterforsikring legger vekt på å tilby foredrag om 
produkter og ulike forhold knyttet til forsikring og garan-
tistillelse.

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

6.3 Bygg og Bolig AS 

Bygg og Bolig AS er ansvarlig selskap 
for drift og salg av det nettbaserte 
dataprogrammet Bygg og Bolig 
Styringssystem. Selskapet eies av Byggmesterforbundet 
(25%), Boligprodusentenes Forening (50%), og data-
selskapet Logiq AS (25%). Programmet er innrettet for 
prosjektadministrasjon inkludert kontraktshåndtering, 
samt styring av kvalitet og HMS i byggmesterbedrifter og 
andre entreprenørforretninger. 

Som de foregående år har man lagt vekt på å tilpasse 
innholdet til de nye byggereglene, samt fokus på forenk-
linger og reduksjon i antall rutiner og sjekklister. 

Da det over noe tid har utviklet seg ulike behov for 
styringssystemer tilknyttet HMS og kvalitetskontroll har 
det det siste året vært diskusjoner i selskapets styre og 
mellom de tre eierne om veien videre for selskapet. 

Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen 
er styremedlem i selskapet.

Byggmesterforsikring  
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Styret

Åsmund Østvold Oslo styreleder
Ulf Larsen Moss nestleder
Roy Erling Skorstad Trondheim styremedlem
Harald Grayston Stavanger styremedlem
Kjell Skog Tromsø styremedlem
Bjørn Rune Markhus Bergen styremedlem
Rolf Eilerås  Tønsberg varamedlem

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 
Oddmund Torjussen  Stavanger  
Christian Weltz   Oslo   
Hans Olav Hasund  Ulsteinvik  
Leif Ingar Liane    Skien
Arild Andersen   Fredrikstad  
Bjørn Kvingedal   Bergen  

Utdanningsutvalg 

Bjørn Rune Markhus - leder Bergen (1. halvår)
Kjell Skog – leder   Tromsø (2. halvår)
Anders Frøstrup   Tønsberg
Bent Gabrielsen    Stavanger (1. halvår)
Odd Arvid Bjørnstad  Rakkestad (2. halvår) 
Inge Bauge   Bergen
Arvid Søgaard   Oslo
Øivind Ørnevik - sekretær  Administrasjonen

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

Styret, fra venstre: Rolf Eilerås, Kjell Skog, 
Åsmund Østvold, Harald Grayston, Bjørn Rune 
Markhus, Roy Erling Skorstad, Ulf Larsen. 
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Styret BNL

Kjell Skog - styremedlem 

Representantskap BNL 

Harald Grayston
Åsmund Østvold

Varamedlemmer:

Bjørn Rune Markhus
Roy Erling Skorstad

Generalforsamling BNL

Kjell Skog
Ulf Larsen
Hans Olav Hasund
Harald Grayston
Åsmund Østvold
Bjørn Rune Markhus
Roy Erling Skorstad 
Rolf Eilerås

BNLs valgkomite

Kjetil Eriksen - leder

BNLs arbeidsgiverutvalg

Kjell Nilsen

Forhandlingsutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten 
for byggfag

Kjell Nilsen

NHOs Utvalg for mindre og mellomstore bedrifter

Kjetil Eriksen

NHOs team for offentlige anskaffelser

Bente W. Løveid - medlem
Camilla Stenumgård – medlem (1. halvår)
Anne-Kristin Wadahl – medlem (2. halvår)

Standard Norge

Bente W. Løveid - Komitemedlem revidering av bygge-
blanketter Bustadoppføringslova

Frank Ivar Andersen – Komitemedlem NS 516 Kontroll av 
prosjektering og utførelse av byggearbeider

Tore Ole Larsen – Hovedkomiteen for fukt i bygninger 
SNK 346

Tor Ole Larsen - Fuktkomiteen (underkomiteen prNS 3512)
Øivind Ørnevik - SNK/077 AG01 – Utførelse av  

trekonstruksjoner

Fagnemnda for tømrerfaget (Utdanningsdirektoratet)

Øivind Ørnevik - Nemndsmedlem

Boligtvistnemnda 

Eskil Ørdal – varamedlem til nemnda
Frank Ivar Andersen – styremedlem

Forbrukertvistutvalget

Camilla Stenumgård – medlem (1. halvår)

Læreplangruppa – Mesterbrevnemda

Nils Jørgen Brodin – medlem

DiBK Arbeidsgruppe TEK10-Kap.4 FDV

Tor Ole Larsen

Dør- og vinduskontroll 

Jan Arne Heisholt, styremedlem

Kledningskontrollen (Krav til fabrikkbehandlet  
utvendig kledning)

Nils Jørgen Brodin - styremedlem

Utvalg på oppdrag fra Kommunal- moderniserings-
departementet – Rapport «Enkelt å være seriøs» 

Åsmund Østvold
Frank Ivar Andersen 

Øvrige tillitsvalgte, og representasjon
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 Bedrifter Personlige/ 
passive/assosierte Totalt

Byggmesterforbundet Arendal 26 (+2) 9  (-1) 35   (+1)

Byggmesterforbundet Bergen 91  (-6) 32  ( - ) 123 (-6)

Byggmesterforbundet Drammen 61  (-3) 8  ( - ) 69  (-3)

Byggmesterforbundet Haugesund 25  (-1) 4 (-1) 29  ( -2)

Byggmesterforbundet Hedmark 32 (-2) 8 (-2) 40   (-4)

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

Byggmesterforbundet Horten 8 (-4) 5  ( - ) 13   (-4)

Byggmesterforbundet Indre Østfold 20 ( - ) 4  ( -1 ) 24  ( - )

Byggmesterforbundet Larvik 18  (-3) 1  (+1) 19 (-2)

Byggmesterforbundet Moss 31  (-1) 4  (+1) 35   ( - )

Byggmesterforbundet Nord 30 ( - ) 15  (+3) 45  (+3)

Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag 37 ( -1 ) 2  ( - ) 39   ( -1 )

Byggmesterforbundet Oppland 28  (-1) 5  ( - ) 33  ( -1 )

Byggmesterforbundet Oslo 159 (-3) 29 ( - ) 188 (-3)

Byggmesterforbundet Ringerike og omegn 15  ( - ) 0  ( -2 ) 15  (-2)

Byggmesterforbundet Rogaland 55 (-1) 22  (-2) 77  (-3)

Byggmesterforbundet Romerike 46  ( -2 ) 9 ( - ) 55   (-2)

Byggmesterforbundet Salten 22  (-1) 3  ( - ) 25  (-1)

Byggmesterforbundet Sarpsborg og Halden 32  (+2) 4  ( - ) 36  (+2)

Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane 25  (+2) 10 ( - ) 37   (+2)

Byggmesterforbundet Telemark 48  (-1) 3 ( - ) 51   (-1)

Byggmesterforbundet Tønsberg 56  (-2) 6 (-1) 62   (-3)

Byggmesterforbundet Voss & Hardanger 19  (-1) 3  (-1) 22  (-1)

Byggmesterforbundet Ålesund 6 (-4) 1  (-1) 7   (-4)

8. Medlemstall, omsetning og antall ansatte i medlemsbedriftene 

Styret registrerer at det i 2014 er en ytterligere reduksjon 
i antall medlemmer, omtrent på samme størrelse som 
foregående år. Antall bedriftsmedlemmer er i perioden 
redusert med 30 bedrifter, og det er en nedgang på 37 
medlemmer i den totale medlemsmassen. Året før var 
total nedgang på 42 medlemmer. 

Hovedtendensene bak medlemsutviklingen er fortsatt 
økt antall avviklinger og konkurser. Vi ser en utvikling mot 
at medlemsbedriftene øker i størrelse, ved at omsetning 
og antall ansatte øker. Tallene bekrefter således utfor-
dringer og strukturendringer i bransjen, og at det særlig 
for de minste bedriftene blir stadig mer krevende å være 
i markedet. 

Omsetning i medlemsbedriftene har steget til totalt 20,05 
milliarder, fra 19,2 milliarder kroner i 2013. Gjennomsnitts-

omsetningen pr. medlemsbedrift utgjør 18,5 mill. kr., 
dette er en økning på 1,2 millioner pr. medlemsbedrift 
sammenlignet med året før. Totalt antall ansatte i med-
lemsbedriftene er 10 931, av disse er 1 164 lærlinger. Gjen-
nomsnittlig antall ansatte (inkludert lærlinger) i medlems-
bedriftene er 10,10 ansatte, - en økning fra 9,75 i 2013. 

Både lokalforeningene og forbundet sentralt får henven-
delser om medlemskap. Informasjon gis pr. telefon og 
e-post.

Praksisen med at nye medlemmer blir kontaktet av admi-
nistrasjonen i løpet av det første året etter innmelding, 
er videreført. Denne oppfølgingen oppfattes positivt av 
medlemmene. 

Antall lokalforeninger er uendret i perioden. 
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 Bedrifter Personlige/ 
passive/assosierte Totalt

Byggmestrenes Forening i Kristiansund 19  ( - ) 2 (-1) 21 (-1)

Fredrikstad Byggmesterlaug 33  (-3) 5 ( +1 ) 38  (-2)

Gudbrandsdal Byggmesterlaug 10  ( -2 ) 2  ( - ) 12  ( -2 )

Søre Sunnmøre Byggmesterlaug 18  (-1) 4  (+2) 22 (+1)

Trondhjems Byggmesterlaug 48 (-7) 20 (+1) 68  (-6)

Enkeltstående medlemmer 40 (+2) 9  ( -1 ) 49 ( +1)

Til sammen 2014 1082 (-30) 225  (-7) 1307 (-37)

År Medlemstall

2003 1361

2004 1392

2005 1432

2006 1469

2007 1451

2008 1444

2009 1411

2010 1397

2011 1427

2012 1386

2013 1344

2014 1307
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9. Økonomi

Årets resultat er kr. 845 000,-.

Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregn-
skap, og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende 
informasjon om driften i året, og om stillingen ved års-
skiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter balansedagen 
som er av betydning for bedømmelsen av Byggmesterfor-
bundet.

Byggmesterforbundets overskudd på er kr. 845’ i 2014 
mot kr. 1.296’ i 2013. Dette medfører at EK øker fra kr. 
19.136’ til 19 981’. 

Omsetning reduseres fra kr. 5.385’ (2013) til 5.191’ i 2014 
og driftskostnader reduseres fra kr. 5 133’ (2013) til 4 985’ 
i 2014.

Egenkapitalen i Norges Byggmesterforbund er god. 
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og styret 
bekrefter at årsregnskapet for 2014 er satt opp under 
denne forutsetning. 

Årsberetningen er fastsatt innenfor lovens frist.

 SERVICEKONTORET   FORBUNDET BEGGE ENHETER  
SUMMERT

2014 2013 2014 2013 2014 2013

SUM INNTEKTER 22 200 22 335 5 191 5 385 27 391 27 720

Personalkostnader 10 034 9 358 1 368 1 383 11 402 10 741

Administrasjonskostnader 11 312 11 608 3 617 3 749 14 929 15 357

SUM DRIFTSKOSTNADER 21 347 20 966 4 985 5 132 26 332 26 098

  

DRIFTSRESULTAT 853 1 369 206 253 1 059 1 622

Finansinntekter 185 128 641 1 044 826 1 172

Finanskostnader -31 -6 -2 0 -33 -6

0 0

NETTO FINANSPOSTER 155 122 639 1 044 794 1 166

RESULTAT 1 008 1 491 845 1 296 1 853 2 787

SKATTEKOSTNAD 285 238 0 0 285 238

ÅRSRESULTAT 723 1 253 845 1 296 1 568 2 549

Balanse

Eiendeler

Sum anleggsmidler 347 495 8 547 8 141  8 894  8 636 

Sum omløpsmidler 12 287 10 664 11 671 11 346  23 958  22 010 

Sum eiendeler 12 635 11 159 20 217 19 487  32 852  30 646 

Egenkapital og gjeld

Sum egenkapital 5 729 5 006 19 981 19 136  25 710  24 142 

Sum gjeld 6 906 6 152 237 351  7 143  6 503 

Sum egenkapital og gjeld 12 635 11 159 20 217 19 487  32 852  30 646 

Nøkkeltall
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10. Byggmesterforbundets administrasjon

Administrasjonen er lokalisert i Sørkedalsveien 9, Oslo, sammen med Byggforlaget AS og Norske 
Murmestres Landsforening. 

Ansatte i 50 % stilling i forbundet og 50 % stilling i servicekontoret: 

Ansatte i servicekontoret

Frank Ivar Andersen
Daglig leder

Bente W. Løveid
Advokat

Mona Veslum
Markeds- og

informasjonsansvarlig

Anne-Kristin Wadahl - 
Advokat

Nils Jørgen Brodin
Fagkonsulent (80%)

Jens-Morten Søreide 
Fagkonsulent

Eva Andresen
Administrasjonssekretær 

Øivind Ørnevik
Fagkonsulent

Tor Ole Larsen 
Fagkonsulent

Gretha Schibbye
Kurskonsulent (90 %)
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Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt, og virksomheten påvirker ikke det 
ytre miljø. Det har i løpet av året vært et sykefravær på  
1,2 % i forbundet og 3,1 % i Servicekontoret. 

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 Byggmesterforbundets administrasjon er det ved  
utgangen av 2014 en kvinneandel på 66 %.

Oslo, 9. april 2015

 Åsmund Østvold Ulf Larsen  Harald Grayston
 Styreleder            Nestleder Styremedlem

 Bjørn Rune Markhus         Kjell Skog  Roy Erling Skorstad 
 Styremedlem          Styremedlem  Styremedlem 

Frank Ivar Andersen
Daglig leder
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