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1. Generelle betraktninger

Året 2013 har vært preget av fortsatt store økonomiske proble-

mer i eurosonen. Etter flere år med økende statsgjeld lykkes flere 

land med å stabilisere utviklingen, men fortsatt er manglende 

økonomisk vekst og høy arbeidsledighet, særlig i ungdomsgrup-

pene, EU-landenes største utfordring. 

På lik linje med foregående år ble også 2013 et godt år hvis man 

ser det totale bildet for norsk økonomi. Fortsatt gode inntekter 

fra bl.a. olje- og gassindustrien med høy aktivitet i leverandør-

industrien til denne næringen bidro til samlet omsetningsvekst 

i norsk industri. Underliggende er industrien inne i en periode 

med betydelige utfordringer da sektorer som papir, metall og 

skipsbygging i 2013 gikk tilbake. Ved utgangen av året kom det 

også signaler om at leverandørindustrien til olje- og gassektoren 

er på vei inn i et tyngre marked. 

Selv om 2013, som foregående år, var preget av høy aktivitet på 

de fleste områder i byggsektoren er tendensen at farten avtar. 

Det er fortsatt vekst, men veksten er noe svakere enn tidligere 

år. Det skyldes hovedsakelig nedgang i boligbyggingen og lavere 

aktivitet i ROT-markedet. 

Knyttet til boligbyggingen har det i 2013 kommet motstridende 

signaler om antall boligenheter som må bygges årlig i forhold til 

befolkningsutviklingen. Anslaget på 38 000 boenheter som ble 

lagt til grunn i 2012 er redusert, men det er åpenbart at bolig-

byggingen i 2013 som endte på omlag 30 000 boenheter ikke 

er tilstrekkelig for å kunne dekke boligbehovet fremover i lys av 

forventet befolkningsvekst. 

For både bygg- og anleggsektoren, men også for samfunnet i sin 

helhet, har det stadig blitt mer åpenbart at behovet for raskere 

prosesser i forbindelse med arealplanlegging, reguleringssaker 

og byggesaksbehandling må effektiviseres. 

Dessverre har den negative utviklingen med regelbrudd og 

direkte kriminalitet fått enda sterkere grep om byggenæringen 

i 2013. Omfanget har vokst betydelig og det anslås at store deler 

av ROT-markedet er overtatt av virksomheter og aktører som i 

noe varierende grad driver utenfor de rammer som er gjeldende 

for næringsvirksomhet i Norge. Det har festet seg en grunnleg-

gende forståelse av at deler av den aktiviteten som foregår på 

siden av lov- og regelverk, er direkte knyttet til organisert krimi-

nalitet. 

I tillegg til brudd på lønns- og arbeidsvilkår og skatte- avgifts-

unndragelser, registreres det en betydelig økt andel import av 

byggevarer og elementer- /moduler hvor det dessverre også 

avdekkes økende andel mangelfull dokumentasjon.  

Det er åpenbart at myndighetene på ulike nivåer har store utfor-

dringer med å ta inn over seg det store omfanget og alvoret i situ-

asjonen. Videre vilje og evne til å iverksette effektive virkemidler 

for å møte den negative utviklingen, sikre rammevilkårene for 

lovlig næringsutøvelse i byggenæringen og den nødvendige kva-

litet på bygningsarbeider og produkter. Styret registrerer at det 

innenfor BNL og NHO er politisk motvilje til å utnytte handlings-

rommet innenfor EU/EØS-området.. 

Byggmesterforbundet har også i 2013 fortsatt sitt arbeid med å 

påvirke rammer for kompetanse og rekruttering til næringen. I 

forhold til bygningslovgivningen med underliggende regelverk er 

det vanskelig å oppnå forståelse for at dette er hovedgrepet som 

må til for å sikre kvalitet, kompetanse og seriøsitet. Så langt er 

det lite som tyder på at myndighetene har den nødvendige hand-

lekraft for å få til endringer i riktig retning. 

Tross de store generelle utfordringer for tømrerfaget og den 

seriøse delen av næringen er det også slik at mange medlems-

bedrifter i 2013 har en positiv utvikling og gode resultater. Sty-

ret registrerer også med stor tilfredshet den store viljen mange 

medlemsbedrifter har til å satse på videreutvikling og økt kom-

petanse hos sine medarbeidere.  

Når Stortinget i juni måned vedtok stortingsmeldingen «På rett 

vei» var dette det første politiske signalet om en endring i den 

retning bransjene har ønsket helt siden innføring av Reform 94. 

Det er gledelig å konstatere at mye av innholdet i meldingen har 

grunnlag i det arbeidet som tidligere er gjort i forbundets Utdan-

ningsutvalg, og den sentrale rollen Byggmesterforbundet har 

spilt i å få med aktører som BNL og NHO i dette arbeidet. 

Utover å stille krav til myndighetene har Byggmesterforbun-

det også i 2013 vært bevisst sin rolle gjeldende ivaretagelse og 

utvikling av tømrerfaget og kompetanse i medlemsbedriftene. 

Gjennom både Byggmesterforbundet og Byggmesterskolen 

har det i 2013 vært betydelig aktivitet med tilbud innenfor fag-

kompetanse 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. 

2013 var første år i en ny strategiperiode gjeldende for perio-

den 2013 -2017, basert på strategisk plan vedtatt av landsmøte 

i Fredrikstad i 2012. Strategisk plan fokuserer på ivaretakelse av 

tømrerfaget, utvikling av faglige tilbud til medlemsbedriftene 

og bransjen for øvrig. Videre sterkt fokus på medlemsservice og 

et sterkere lokalforeningsapparat. Arbeide med strategimålene 

gjøres gjennom årlige handlingsplaner vedtatt av styret hvor 

aktivitetene konkretiseres og tidfestes, etterfulgt av rapporte-

ring av måloppnåelse gjennom året. 
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2. Aktuelle saker

Byggmesterforbundet har arbeidet med et stort antall saker 

som berører tømrerfaget og bransjen. 

2.1 Byggeregler 

Byggmesterforbundet har som en av sine viktigste oppgaver å 

oppdatere og informere medlemmene om aktuelle spørsmål 

gjeldende byggereglene. Dette gjøres gjennom informasjons-

materiell, kurs, foredrag i medlemsmøter rundt om i landet og 

direkte ovenfor enkeltmedlemmer. 

2.1.1 Kompetansekrav 

ESA har for flere år siden ovenfor Norge varslet innsigelser til 

bestemmelsene i byggereglene knyttet til instituttet for lokal og 

sentral godkjenning av foretak. Bakgrunnen for dette er at ESA 

fant disse å være diskriminerende i forhold til utenlandske fore-

tak og i strid med Tjenestedirektivet. 

Som følge av dette har norske myndigheter varslet endringer 

av regelverket knyttet til godkjenning av foretak. Dette åpnet 

et handlingsrom for å endre godkjenningsreglene i henhold til 

Byggmesterforbundets ønsker. Byggmesterforbundet har gjen-

nom landsmøtevedtak reist krav om endringer av plan- og byg-

ningsloven slik at det etableres kompetansekrav til alle aktører 

i næringen, uavhengig om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. 

En sentral godkjennings-/ sertifiseringsordning av alle foretak, 

supplert med innføring av meldeplikt på viktige arbeider som bør 

unntas søknadsplikt, vil bedre kvaliteten på alt bygningsarbeid, 

være avlastende i byggesaksbehandlingen og åpne for betydelig 

avbyråkratisering av byggeregelregimet. 

Byggmesterforbundet har hele tiden ønsket å samarbeide med 

andre bransjer i næringen for å få til de nødvendige endringer. 

Allerede våren 2012 besluttet representantskapet i Byggenærin-

gens Landsforening (BNL) at man 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.

Som en oppfølging av vedtaket er det gjennom hele 2013 arbei-

det mye med saken. I den forbindelse har det vært avholdt flere 

møter med departementet hvor også politisk ledelse har vært 

representert. Byggmesterforbundet har deltatt aktivt i dette 

arbeidet og i tillegg, sammen med Norske Murmestres Lands-

forening, fått utarbeidet en ekstern juridisk vurdering knyttet 

til handlingsrommet innenfor Tjenestedirektivet, men også se 

saken i lys av annet aktuelt regelverk innenfor EU/EØS-området 

som her spiller inn. I den sammenheng er det gjort vurderinger 

knyttet opp mot miljø, sikkerhet, verdier og forbrukerinteres-

sene. Vurderingen åpner for at det er nasjonalt handlingsrom for 

å stille kompetansekrav og innføre meldeplikt på tiltak. Utfor-

dringen er innramming av regelverket og viktigheten av at dette 

ikke begrenser konkurransen i vesentlig grad.

Styret konstaterer at byggenæringen ikke har sammenfallende 

interesser i saken og dette påvirker næringens gjennomslags-

kraft og myndighetenes vurderinger i en sak med mange interes-

ser. Dette ble tydelig da Kommunal- og regionaldepartementet 

i juni sendte ut sitt høringsforslag til endringer av plan- og byg-

ningsloven, hvor også forslag for å svare på utfordringen fra ESA 

var omhandlet. 

Byggmesterforbundet avga høringssvar i oktober og viste her 

til at ny plan- og bygningslov av 2008 ikke har redusert kvali-

tetskostnader og byggefeil, samtidig som byråkratiseringen er 

forsterket. I høringssvaret ble det videre vist til at det er mulig å 

oppnå forenklinger i regelverk og sikre kompetanse i alle deler av 

norsk byggevirksomhet, samtidig. Forbundet støtter forslaget 

om å heve terskelen for søknadsplikt, og at det introduseres en 

registreringsordning for mindre tiltak på bebygd eiendom. Men 

i tillegg ønsker Byggmesterforbundet at det innføres en enkel 

elektronisk melde-/registreringsplikt ved f.eks arbeider med kli-

maskallet, ombygging av våtrom, etc. Forbundet støtter også 

forslag som tydeliggjør naboers og gjenboers posisjon i byggesa-

ker. Videre begrensninger i klageadgangen, og at hovedregelen 

for behandlingstid av byggesaker som ikke krever dispensasjon 

etc., behandles innenfor 3 uker og/eller iverksettes av tiltaksha-

ver.

Byggmesterforbundet viste videre i sin høringsuttalelse til at 

innslaget av arbeidskraft uten formell kompetanse har økt bety-

delig, og at departementet i sitt forslag knyttet til foretaksgod-

kjenning, ikke utnytter det nasjonale handlingsrommet innen-

for EU/EØS til å stille kompetansekrav. Byggmesterforbundet 

gir i høringsbrevet en begrunnelse for at det er åpning for å stille 

grunnleggende kompetansekrav til foretak og utenlandske tje-

nesteytere. Videre at dette også kan gjøres gjeldende innenfor et 

system med registreringsplikt («meldeplikt»). Forbundet avviser 

videre departementets forslag om innføring av et «frivillig regis-

ter» over ansvarlige foretak og peker på at dette vil virke nega-

tivt i markedet og ovenfor forbrukerinteressene. Byggmester-

forbundet finner det uakseptabelt at myndighetene fremmer 

forslag til endringer av byggereglene som i sin konsekvens vil gi 

omvendt diskriminering av lokale og nasjonale foretak i forhold 

til utenlandske konkurrenter. I høringssvaret til departementet 

anmodet Byggmesterforbundet om at forslaget trekkes.

Styret registrerer at det også i de politiske miljøer er en gryende 

usikkerhet knyttet til hvordan man skal håndtere utviklingen 

i byggenæringen. Det er behov for enklere byggeregler, sam-
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tidig som næringen opplever økende utfordringer knyttet til 

kompetanse, rekruttering, kvalitet og seriøsitet. Samtidig skal 

regelverk fungere innenfor rammer gitt av EU/EØS-reglene. Ved 

utgangen av perioden registrerer styret at disse spørsmålene 

ikke har funnet sin avklaring og at det er stor usikkerhet hos de 

politiske myndigheter. 

2.1.2 Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll var fra myndighetenes side et sentralt ele-

ment når Stortinget vedtok ny plan- og bygningslov i 2008. Hen-

sikten med bestemmelsen var å redusere byggefeil, men grun-

net stor usikkerhet om innretning og mye motstand i næringen, 

trådte ordningen først i kraft 1. januar 2013. Byggmesterforbun-

det har hatt stort fokus på opplæring og rådgivning til medlem-

mene i det nye regelverket. Det er også slik at den veileder Direk-

toratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet for gjennomføring 

av kontrollen, inneholder noen uklarheter i forhold til forskriften. 

Som følge av dette har det vært ført en lengre korrespondanse 

med både DiBK og departement, men dessverre uten at alle for-

hold så langt er avklart. 

Det er i løpet av 2013 høstet noen erfaringer med iverksettelsen av 

det nye kontrollregime. Noen kontrollforetak synes å utvide kon-

trollomfanget utover forskriftskravet og uten at dette er avtale-

festet eller gjort kjent for de foretak som blir kontrollert. Videre 

er det kontrollforetak som i for stor grad henviser til standard-

krav ved kontrollene som går utover forskriftskravene. Byggmes-

terforbundet bistår medlemmer som kommer opp i situasjoner 

hvor det er behov for avklaringer. Samtidig tyder erfaringene på 

at de fleste medlemmer er godt kjent med regelverket og gjen-

nom dette selv avklarer saker som måtte dukke opp. 

I tillegg til alle problemstillinger ved gjennomføring av uavhen-

gig kontroll har det også vært mye uklarheter knyttet til hvordan 

kontrolloppdraget skulle reguleres i en avtale mellom tiltaksha-

ver og kontrollforetak. Standard Norge har til dette formål utar-

beidet standard NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

for oppdrag om uavhengig kontroll. Standarden er etter Bygg-

mesterforbundets oppfatning for omfattende for de mindre 

kontrolloppdrag i henhold til byggesaksforskriften, og da særlig 

i tiltaksklasse 1. Med henvisning til dette har forbundet ovenfor 

Standard Norge foreslått at det utarbeides et mindre dokument 

for kontrolloppdrag i dette område. Inntil dette eventuelt fore-

ligger tilbyr Byggmesterforbundet via sitt Medlemsnett, «Opp-

dragsbekreftelse for uavhengig kontroll» som avtaledokument 

mellom tiltakshaver og kontrollforetak. Dette som et alternativ 

for de som ikke ønsker å benytte standard NS 8404.

2.1.3 Forenkling av bygningsbyråkratiet 

Utover forenkling av regelverket i forbindelse med foretaksgod-

kjenning og behandling av det enkelte tiltak, er det behov for 

raskere prosesser i forbindelse med arealplanlegging og regu-

leringssaker. Det er fra den nye regjeringens side varslet at det 

vil komme regelverksendringer som skal oppfylle behovene, og 

styret har forventninger til at regjeringens signaler konkretiseres 

i løpet av 2014. 

Videre er potensialet for å effektivisere alle behandlingsproses-

ser betydelig, ved i langt sterkere grad å digitalisere prosessene. 

Viljen er til stede hos de fleste aktører innenfor dette feltet, og 

Byggmesterforbundet har vært med på flere arenaer i regi av 

myndighetene hvor dette har vært utredet. Så langt er det kon-

statert at det er betydelige utfordringer med dette da kommu-

nene har ulike digitale plattformer for sine planverk, og nivået er 

også veldig varierende. Gjeldende digital byggesaksbehandling 

er det et stort innsparingspotensial, særlig for de enklere bygge-

sakene som utgjør om lag 30 % av alle byggesaker. 

2.2 Seriøsitet i byggenæringen

2.2.1 Generelt

Styret har de senere årene registrert en stadig større utfordring 

knyttet til seriøsiteten i byggenæringen og konstaterer at 2013 

ble et år hvor den negative utviklingen fikk et enda tydeligere 

BNL har bidratt til at svart arbeid og kriminalitet i næringen, har fått stor oppmerksomhet i media.
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ansikt. Det har gjennom året festet seg en grunnleggende for-

ståelse av at dette ikke lenger bare er et problem for aktørene i 

byggenæringen, men at dette også har betydelig negativ effekt 

for hele samfunnet. Det anslås at det årlig brukes 64 milliarder 

kroner i Norge til oppussing og 280 milliarder kroner til andre 

offentlige og private byggeprosjekter. Veksten i dette markedet 

har de senere årene gått til aktørene i næringen som befinner 

seg i den useriøse delen av næringen og som i stor grad baserer 

sin virksomhet på økonomisk kriminalitet og sosial dumping. 

I tillegg til betydelige utfordringer med å sikre den nødvendige 

kvalitet på byggearbeider, konstaterer styret at det gjennom 

2013 har blitt mer og mer klart også for myndighetene, at kam-

pen mot organisert arbeidsmarkedskriminalitet er samfunnets 

store utfordring og en alvorlig trussel mot våre samfunnsverdier.

Forbundet er, sammen med andre bransjer i BNL-familien og 

BNL, engasjert på ulike områder knyttet til svart arbeid, og da 

særlig i kontakt med myndighetene. Dette foregår som en del av 

det generelle seriøsitetsarbeidet, men også i regi av BNLs seriøsi-

tetsforum. Videre konstaterer styret med stor tilfredshet at BNLs 

ledelse gjennom 2013 har hatt et meget høyt engasjement knyt-

tet til de store seriøsitetsutfordringene i næringen og at man har 

fått betydelig gjennomslag og oppmerksomhet både ovenfor 

myndigheter og media på dette saksfeltet. Tross god utvikling i 

BNL på dette området registrerer styret fortsatt motstridende 

interesser mellom bransjeforeningene i BNL og i forhold til NHO. 

2.2.2 ROT-fradrag

Det har over en lengre periode vært arbeidet med å få innført 

et såkalt ROT-fradrag som i praksis innebærer skattefradrag til 

forbrukerkunde ved ombyggings- og vedlikeholdsarbeider og 

som i praksis medvirker til at andelen av svart arbeid reduseres. 

I forbindelse med regjeringserklæringen har den nye regjerin-

gen konkret avgitt løfte om at den vil etablere en ROT-ordning 

tilknyttet energieffektivisering av boliger. Videre har den lovet 

å gjennomføre en utredning av en mulig generell ROT-ordning. 

Styret mener at ROT-ordninger alene ikke kan løse alle problem-

stillinger knyttet til seriøsitet og økonomisk kriminalitet i nærin-

gen, men mener at dette er et betydelig bidrag i arbeidet med å 

bedre forholdene i næringen og ser med forventning frem til at 

regjeringen leverer på dette området i henhold til sine løfter. 

2.2.3 Boligtvistnemnda 

Byggmesterforbundet er med i Boligtvistnemnda.  Øvrige del-

takere i nemnden i tillegg til Forbrukerrådet er Entreprenørfor-

eningen Bygg og Anlegg (EBA) og Boligprodusentenes Forening 

(BP). Boligtvistnemnda har egen hjemmeside www.boligtvist-

nemnda.no og legger der ut sine avgjørelser i anonymisert form. 
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2.3 Kompetanse 

Byggmesterforbundet har også i 2013 hatt sitt hovedfokus 

innenfor kompetanseområdet knyttet til fagutdanning, mester-

utdanning og kompetanseheving av tømrere, mestere og andre 

aktører som driver innenfor tømrerfaget.  

2.3.1 Yrkesutdanningen

Byggmesterforbundet oppfatter, som alle bransjer i byggenæ-

ringen med yrkesfaginteresser, at kombinasjonen av svekket 

kvalitet på de som kommer ut fra videregående skole, og stor 

tilgang på utenlandsk arbeidskraft, er blitt en stor utfordring for 

lærlingeordningen og rekrutteringen. 

Etter flere år med fokus på å få reformer i yrkesutdanningen med 

sikte på mindre frafall og bedre faglig kvalitet i utdanningen har 

man lykkes i å få politisk gjennomslag. Når Stortinget i juni 2013 

sluttet seg til regjeringens stortingsmelding «På rett vei» er sty-

ret meget tilfreds med at mange av de elementene som ligger 

i meldingen har utgangspunkt i den utredningen forbundets 

utdanningsutvalg la frem for styret høsten 2011. Her ble det vist 

til hva manglende forståelse for hva fagkompetanse innebærer, 

og at dette særlig har gått ut over utførelseskompetansen. Rap-

porten har ligget til grunn for det videre arbeid inn mot BNL, 

NHO og det politiske system. 

Styret konstaterer at arbeidet har gitt resultater og er svært  

tilfreds med at den vedtatte stortingsmeldingen «På rett vei» 

trekker opp følgende hovedlinjer for den fremtidige yrkesutdan-

ningen: 

• Prioritere vekslingsmodellen og økt faglig fordypning  

i lærefaget. 

• Gi rett til å bygge på til studiekompetanse etter fagbrev.

• Gjennomgå tilbudsstrukturen i fagutdanningen sammen 

med arbeidslivets parter.

Stortingsmeldingen fikk bred oppslutning i alle politiske partier, 

men må følges opp med konkrete vedtak 

som sikrer at intensjonene blir gjennom-

ført. Arbeidet med dette startet opp høs-

ten 2013. Byggmesterforbundet er sentral 

i dette arbeidet som gjennomføres i et 

samarbeid mellom aktuelle bransjeorga-

nisasjoner og BNL. 

2.3.2 Opplæringskontorene

Byggmesterforbundet har 29 opplæringskontor tilsluttet som 

assosierte medlemmer. I tillegg til å informere om aktuelle saker 

tilrettelegger forbundet for to årlige samlinger av opplærings-

kontorene. Disse er lagt inntil BNL`s opplæringskonferanse og 

forbundets formannskonferanse. 

Møtet tilknyttet BNLs opplæringskonferanse ble avviklet i Ber-

gen 4. juni med 29 deltakere. Til møtet i forbindelse med laugs-

formannskonferansen i Kragerø 21. november var det 21 delta-

kere. Temaene under samlingene har bl. a. vært orientering 

om saker i Byggmesterforbundets utdanningsutvalg, rekrutte-

ringsprosjekt i regi av BNL, www.blitømrer.no, reklamefilm for 

tømrerfaget og andre profilerings- og rekrutteringsprodukter, 

digitale opplæringsplattformer og forestående revisjon av bran-

sjelærekompendiet for Vg3 tømrer.

Samarbeidet med opplæringskontorene om felles profilering av 

tømrerfaget under konseptet «BliTømrer», fortsetter. Rekrut-

teringsfilmen «BliTømrer» ble lansert i slutten av juni. Denne 

benyttes aktivt av opplæringskontorene ute på skolebesøk, 

messer o.l. Eget sortiment med profileringsprodukter har blitt 

videreutviklet i perioden. Blant annet er det laget roll-up i tre 

ulike varianter som egner seg på messer og lignende.  Opplæ-

ringskontorene har anledning til å bestille alt materiell direkte 

fra leverandør, med egen logo i tillegg hvis ønskelig. Stadig flere 

av kontorene benytter seg av dette og tar i bruk materiellet som 

er utviklet.

Bransjelærekompendiet som ble utviklet i samarbeid mellom 

opplæringskontorene og forbundet i 2011 har blitt godt mottatt 

ute hos de fleste opplæringskontorene. Det er viktig at materia-

let er ajour med utviklingen og derfor ble det høsten 2013 beslut-

tet å gjennomføre en revisjon. Revisjonen baseres på utgangs-

punkt i kontorenes erfaring etter tre års bruk, samt en rekke 

regelendringer. Kompendiet forventes klart for distribuering i 

god tid før skoleåret 2014/15. 

Presentasjon av BliTømrer rekrutteringsmateriell 
på Opplæringskontorenes møte under Formanns-

konferansen 21. november. 
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2.3.3 Fremtidens byggmester

Over noen år har det kommet en økende forståelse for at end-

ringer i marked, byggeskikker, teknologisk utvikling, utdan-

ningssektoren og føringer fra myndighetssiden gir mesteren 

nye utfordringer. Signalene fra Mesterbrevnemnda er at man 

ser positivt på endringer i læreplanene, og da særlig den faglige 

delen tilpasset det enkelt mesterfag. 

Styret ønsker at fremtidig mesterutdanning skal gi mesteren et 

bredere grunnlag for å løse utfordringer som kreves for å kunne 

gi markedet et godt produkt. Ut ifra økte krav forretningsmes-

sig og faglige utfordringer ser styret 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. 

Styret legger til grunn at faglig innhold styrkes med å legge inn 

innhold i læreplanen tilsvarende «Etterutdanning av tømrere» 

som i 2011/2012 ble utviklet av fagavdelingen i samarbeide med 

Universitet i Tromsø. 

Videre ønsker styret at mesterutdanning og sertifisering fort-

satt skal være tilknyttet Næringsdepartementet og Mester-

brevnemnda og tilfredsstille kompetansekravene i byggereglene 

knyttet til prosjektering i tiltaksklasse 1 og utførelse i alle tre til-

taksklasser.

 

Styret har videre gitt forbundets utdanningsutvalg i oppdrag å 

utrede etterutdanningstilbud for mestere som gir mulighet for 

faglig påbygging og spesialisering.   Aktuelle fokusområder i den 

forbindelse er FoU, pedagogikk, prosjektering tiltaksklasse 2, 

energiteknisk prosjektering, antikvarisk rehabilitering og strate-

gisk ledelse. 

Styret har over flere år bevilget midler for å etablere en fast ord-

ning til kjøp av bladet Byggmesteren til de som tar mesterutdan-

ningen. Formålet med dette er å gjøre nye mestere kjent med 

bladet, bransjen, tømrerfagets utvikling og Byggmesterforbun-

det. I 2013 var det 108 mesterfagstudenter som mottok fagbla-

det Byggmesteren.

2.3.4 Etterutdanning for tømrere

Etter flere års utviklingsarbeid kunne etterutdanningstilbud 

for tømrere lanseres i 2013 og det ble i løpet av året startet opp 

kurs i både Bergen og Stavanger. Hovedformålet er å gi et etter-

utdanningstilbud for tømrere med avlagt svenneprøve. I tillegg 

arbeider forbundet, som det fremkommer av pkt. 2.3.3 ovenfor, 

for at utdanningen også kan gå inn som en faglig tilleggsmodul 

i mesterutdanningen, hvis denne endres i den retning mester-

brevnemndas styre så langt har signalisert. 

2.4 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 arbeids-

giveravdeling forestår BNL både rådgivning, direkte medlems-

bistand og gjennomføring av lønnsoppgjørene på vegne av alle 

tilsluttede bransjer i BNL-fellesskapet. 

2.4.1 Lønnsoppgjøret 2013 

Tariffrevisjonen 2013 var et mellomoppgjør mellom NHO og LO. 

BNLs rolle er sentral også i forhold til de såkalte mellomoppgjø-

rene - ikke minst når det gjelder råd og veiledning i forkant av 

lokale forhandlinger. 

 

Fornøyde deltakere på oppstarten for «Etterutdanning for tømrere» i Bergen 3. september. På Etterutdanning for tømrere er også besøk ute på byggeplass 
en del av undervisningen.
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2.4.2 Oppslutning til tømrertariffen

Det er i perioden gjennomført medlemsundersøkelse gjeldende 

bruk av akkordtariffen for tømrerfaget. Bakgrunnen for dette var 

at styret ønsket avklaring av hvor mye tariffen brukes ute i bedrif-

tene. Følgende nøkkeltall fremkommer av undersøkelsen: 

41 %  har svart 

10 %  av disse ønsker ikke å delta

2 %    av besvarelsene er ufullstendige

29 % av disse (322 bedrifter) har besvart undersøkelsen

24 %   av de som har svart har tariffavtale (utgjør 76  

bedrifter) og representerer dermed en over- 

representasjon i forhold til gjennomsnittsbedriftene. 

 

Undersøkelsen bekrefter liten oppslutning om tømrertariffen 

(75 bedrifter). Det brukes noen øvrige modeller for prestasjons-

lønnsystemer, men tross relativt høy andel svarprosent blant 

bedrifter med tariffavtale, er det hele 48 % av de som har svart 

som oppgir at fastlønn er gjeldende system. Ut fra dette kan det 

slås fast at det dominerende lønnssystem medlemsmassen bru-

ker er fast lønn.

2.4.3   Vikarbyrådirektivet og bestemmelsen om 
allmenngjøring av minstelønn

En betydelig arbeidsinnvandring fra land i EØS/EU-området 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 arbeidsu-

lykker og konkurransevridning på bekostning av de som driver 

innenfor myndighetenes rammer. Myndighetene strever med å 

utvikle regelverk som regulerer disse områdene. 

Direktivet om vilkår for utleid arbeidstaker fra bemanningsbyrå 

er innført i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1. januar 2013 og 

bestemmelsene er sentrale for byggenæringen. BNLs arbeids-

giveravdeling startet allerede i 2012 utstrakt informasjonsvirk-

somhet om direktivet og dette arbeidet har fortsatt i 2013.  

Det registreres fortsatt stort informasjonsbehov ute  

hos medlemmene knyttet til både vikarbyrådirektivet og 

bestemmelsen om allmenngjøring av minstelønn.   
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3. Aktiviteter

3.1   Strategiplan og gjennomføring gjennom 
handlingsplaner 

Byggmesterforbundet har gjennom organisasjonens formåls-

paragraf som målsetting å være en sterk, og betydningsfull  

organisasjon i alle sammenhenger der premissene for tøm-

rer-faget og næringsinteressene for byggmestrene, og bygg- 

entreprenørene legges. 

Virksomheten tar utgangspunkt i organisasjonens formålspara-

graf, vedtatte strategi, og den til enhver tid gjeldende handlings-

plan. Handlingsplanen vedtas av styret for ett år av gangen, og 

bygger på strategiplan som vedtas av landsmøte. 

Landsmøte 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 strate-

giske mål. 

Handlingsplanen for 2013 var således det første året i den nye 

strategiperioden. Styret konstaterer at det er høy gjennomfø-

ringsgrad og måloppnåelse i handlingsplanen for 2013 og at man 

har kommet godt i gang i arbeidet med målene i den nye strate-

giplanen.

Visjon:

«Ansvar for tømrerfaget»

3.2 Landsmøtet i Mo I Rana 

Landsmøtet 2013 ble avviklet 31. mai på Rica Meyergården Hotel 

i Mo i Rana. 

Byggmesterforbundets 94. landsmøte ble satt med 59 stemme-

berettigede deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte full-

maktstemmer, til sammen 568 stemmer. 

Formann i Byggmesterforbundet Helgeland, Arne Kristiansen, 

åpnet landsmøtet med å ønske velkommen, etterfulgt av Ord-

fører i Rana, Kai Henriksen.  Deretter holdt styreleder Kjell Skog 

sin åpningstale. I talen kom styreleder blant annet inn på at det 

skjer en rask strukturell endring i bransjen som ser ut til å være 

varig, og at vi går inn i en skjebnetid for næringen. Skog pekte på 

at vi er avhengig av å få like rammebetingelser, og at det offent-
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lige oppfører seg skikkelig. Vi må synliggjøre betydningen av en 

bred og sammensatt byggenæring, og det er viktig å verne om 

organisasjonene og fellesskapet.  

Landsmøtet behandlet blant annet to ulike forslag til vedtekts-

endringer. Det ene var forslag om at medlemsbedrifter begren-

set oppad til et årsverk og en lærling samt en årlig omsetning 

under 5 mill. kr., kan unntas fra gjensidighetsbestemmelsen om 

at medlemsbedrifter i forbundet også skal være tilsluttet NHO. 

Det andre forslaget kom fra Bergen Byggmesterlaug som ønsket 

å innføre redusert medlemskontingent/serviceavgift for nye 

medlemmer tilsvarende ½ års gratis medlemskap uavhengig av 

innmeldingstidspunkt. 

Begge forslag ble vedtatt og ny tekst er lagt inn i vedtektene 

(hhv. § 5 og § 8). Vedtektene er å finne på Byggmesterforbundets 

hjemmeside. 

Hans Olav Hasund fra Søre Sunnmøre Byggmesterlaug ble tak-

ket av som styremedlem. Hasund ble erstattet av Roy Skorstad 

fra Trondhjems Byggmesterlaug som rykket opp fra varamedlem 

til fast styremedlem. Rolf Eilerås fra Tønsberg ble valgt til nytt 

varamedlem. 

Landsmøtet vedtok to uttalelser: 

1. «En seriøs og kompetansebasert byggenæring krever ny stra-

tegi fra myndighetene».

2. «Behov for andre virkemidler for å bekjempe svart arbeid».

Begge pressemeldingene har fått betydelig oppmerksomhet i 

media, også i tiden etter landsmøtet. Det er helt tydelig at disse 

traff tidsnerven og har bidratt til enda større fokus på våre viktig-

ste saksområder. 

For å vise hva Helgeland hadde å by på, hadde Byggmesterfor-

bundet Helgeland lagt opp til et ambisiøst program fredag etter-

middag/kveld for drøyt 135 deltakere, ledsagere og leverandører. 

Og med det beste været «i manns minne» var alt duket for flotte 

opplevelser.  

Med buss og ferge bar det ut forbi Sandnessjøen og besøk på 

Petter Dass sitt Alstahaug. Deretter båttur i Helgelandskystens 

fantastiske øyrike også kjent som «Himmelblålandet». Vi gikk i 

land på Vega, verdensarvområdet hvor det ble omvisning og litt 

tid til å se seg om på den vakre øya. Deretter gikk turen tilbake til 

Sandnessjøen og middag på ekte vikingemaner på Vikingehuset. 

Fagdagen på lørdag startet med foredrag av kompetansedi-

rektør i BNL, Jørgen Leegaard som fortalte om store endringer 

som er i ferd med å skje i yrkesutdanningen, blant annet med 

vekslingsmodellen. Leegaard roste Byggmesterforbundets store 

engasjement på dette området og den viktige pådriverrollen 

tillitsvalgte og administrasjon har utøvd inn mot BNL i denne 

saken. Deretter informerte Byggmesterforsikring v/Trond Karl-

sen om garantier og endringer i lovverket knyttet til dette. Så var 

det tid for å besøke leverandørene som var med oss. 

Etter lunsj bar det ut på ekskursjon til gamle Moholmen hvor den 

eldste bebyggelsen dateres til 1600-tallet, og til ”Industriparken”, 

tidligere Norsk Jernverk.

Under festmiddagen lørdag ble det kunngjort at tømrermester 

og lærebokforfatter Anders Frøstrup ble tildelt Byggmester-

forbundets hederstegn for sitt årelange engasjement for tøm-

rerfaget. Frøstrup var ikke til stede under landsmøte, men fikk 

overrakt sin medalje i november under formannskonferansen i 

Kragerø.
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Videre fikk landsmøtekomiteen i Byggmesterforbundet Helge-

land overrakt blomster og takk for den store innsatsen de hadde 

lagt ned i arrangementet. Det hele ble avsluttet med at Per-Ove 

Sivertsen, formann i Byggmesterforbundet Telemark, ønsket 

alle velkommen til neste års landsmøte i Kragerø.

3.3 Formannskonferansen i Kragerø

De årlige formannskonferanser er en viktig møteplass for laugs-

formenn, styret, administrasjonen i forbundet og datterselska-

pene. Videre er representanter fra opplæringskontorene også 

med på deler av konferansen, i tillegg til at de gjennomfører et 

eget møte. 

Formannskonferansen 2013 ble avholdt på Kragerø Resort 20.-

22. november, med i alt 67 deltakere. På programmet stod blant 

annet temaene eierutfordringer og generasjonsskifte i bygg-

mesterbedriftene, erfaringer fra uavhengig kontroll, vekslings-

modellen og struktur for lokal organisering.

Under åpningen av konferansen snakket styreleder Kjell Skog 

blant annet om den nye regjeringen som i sin regjeringserklæ-

ring lovet forenkling og avbyråkratisering. Dette er positivt, men 

den beste forenklingen vil være å innføre en sertifisering i byg-

genæringen, mente Skog. Det er imidlertid bare mulig om det 

samtidig stilles kompetansekrav til foretakene. Han tok videre 

opp forholdene med svart arbeid, useriøsitet og mafiatilstander 

i næringen, blant annet på bakgrunn av bekymringsmeldinger 

fra flere lokalforeninger. 

Første post på programmet var deretter eierutfordring for bygg-

mesteren, hvordan gjøre bedriften personuavhengig og legge til 

rette for generasjonsskifte i bedriften. De nærmeste til å snakke 

om dette var to av forbundets medlemmer som selv har vært 

gjennom eierskifter. Bjørn Rune Markhus fra Bergen, og Arild 

Andersen fra Fredrikstad stilte opp og delte raust av sine egne 

erfaringer. 

Videre var det lagt opp til to tema for gruppearbeid. Første tema 

gikk på tømrerbedriftenes rammebetingelser og hvordan kon-

kurransesituasjonen gjør det mer krevende å ha egne ansatte 

og drive opplæring. Besvarelsene fra arbeidsgruppene var rime-

lig sammenfallende og det viktigste var å sikre kompetanse i 

foretaket og at myndighetene vektlegger krav til kompetanse i 

sin regulering av byggenæringen. Tema nummer to var en opp-

følging av diskusjonen om lokalorganisering fra fjorårets konfe-

ranse. Det rapporteres at man flere steder i landet er i gang med, 

eller har planer om, møtevirksomhet for å diskutere lokalt sam-

arbeid. 

Daglig leder Frank Ivar Andersen presenterte aktuelle saker av 

politisk og organisasjonsmessig karakter. I den forbindelse kom 

han inn på kurskatalogen for 2014 og det brede spekter over fag-

lige temaer som vil bli tilbudt til lokalforeningenes møter i kom-

mende år. 

På Byggmesterforbundets landsmøte i mai fikk Anders Frøstrup 

tildelt forbundets hederstegn. Han var ikke til stede på lands-

møtet, men fikk av hederstegnkomiteens leder Inge Bauge og 

styreleder i Byggmesterforbundet Kjell Skog, overrakt medalje 

og diplom under formannskonferansens middag torsdag kveld. 

Dagen etter holdt Frøstrup foredrag for forsamlingen med tema 

«Tallet 1, kvadratroten av 2 og tangens til v».

3.4 Lokalforeninger

3.4.1   Tilbud om faglige temaer i lokalforeningenes 
møter

I strategisk plan er det lagt opp til høy aktivitet, og service oven-

for laug/lokalforeninger, og medlemmene. Det er fokus på med-

lemsservice og besøk i lokalforeningene hvor faglige temaer 

presenteres. Også i 2013 er det gitt tilbud til lokalforeningene om 

temaer for foredrag av faglig karakter. 

✓  Offentlige anskaffelser 

✓  Elektronisk kjørebok 

✓  Tips fra juristen som kan hindre krangel om sluttoppgjøret 

✓   Betydningen av skriftlighet, og aktuelle avtaleblanketter og 

kontrakter 

✓  Aktuelle domsavsigelser fra entrepriserettens område 

✓   Sikker bruk av arbeidsutstyr – Hvordan kartlegge og doku-

mentere 

✓  Garantier og sikkerhetsstillelse  

Formannskonferansen i Kragerø.
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✓  Forsikring og risikovurdering 

✓  Skadebegrensning og sikkerhet på byggeplass 

✓  Forbundets servicetilbud, produkter og tjenester 

✓  Byggherreforskrift 

✓  Bygg og Bevar 

✓  Toleransekrav til besvær 

✓  Fuktkontroll og fuktmekanikk 

✓  Dokumentasjonskrav mot uavhengig kontroll  

✓  NS3420 beskrivelsestekster 

✓  Entreprisemodeller 

✓  Aktuelle saker – Foredrag ved daglig leder 

Dette 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 i 2013 vært et godt samarbeid mellom Byggmesterskolen og 

mange lokalforeninger om kurs ute i foreningene. 

3.4.2   Utvikling av mer robuste lokalforenings-
strukturer

I ny strategisk plan er det vedtatt at Byggmesterforbundet skal 

utvikle en sterkere og mer synlig bransjeorganisasjon for tøm-

rerfaget og medlemsbedriftene. Videre at Byggmesterforbun-

det 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 på lokal 

medvirkning.

Selv om det er varierende aktivitet på dette feltet er styret tilfreds 

med at det i flere områder rundt om i landet er økt fokus på hvor-

dan få sterkere lokalforeninger og samarbeid på regionalt nivå. 

3.5 Informasjon og markedsføring  

3.5.1 Nettsider og sosiale medier

Hjemmesiden og Facebook er viktige kanaler for å synliggjøre 

forbundets synspunkter og aktiviteter, og forbundet har hatt 

god aktivitet på digitale og sosiale medier i perioden. Det er 

drøyt 650 som ”liker” forbundet på Facebook, men de fleste 

sakene som legges ut blir lest av langt flere. 

Hjemmesiden har hatt mer enn 36.000 besøk i perioden. Det er 

Byggmesterskolens kurs og Medlemssøket som er mest besøkt 

på hjemmesiden. Daglig leder i forbundet har også vært aktiv på 

Twitter.    

I tillegg til hjemmesiden og Medlemsnettet administrerer  

Byggmesterforbundet følgende nettsider:

www.kalk2010.no, www.boligtvistnemnda.no,  

www.blitømrer.no og www.hvvkurs.no

3.5.2 Presse og media

Byggmesterforbundets ansatte og tillitsvalgte stiller så langt det 

er mulig opp på henvendelser fra media. Forbundet har hatt ca. 

100 oppslag på nettmedier i perioden, statistikken på  neste side 

viser antall oppslag pr. måned. Artikler i trykte medier kommer i 

tillegg til dette. Vi ser at uttalelsene som ble sendt ut fra lands-

møtet ga god respons i mai og juni.  

Byggmesterskolen samarbeider godt med lokalforeningene. Her holdes kurs 
i lokalene til Bergen Byggmesterlaug. 
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Det er sendt ut 5 pressemeldinger i perioden:

• 15.05.2013: Bygg- og murmestrene avviser Standard Norges 

forslag til kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhen-

gig kontroll.

• 31.05.2013: Uttalelser fra Byggmesterforbundets landsmøte 

31. mai 2013.

• 04.09.2013: Etterutdanning for tømrere er i gang!

• 18.11.2013: Ny Håndverkerklagenemnd uten Byggmesterfor-

bundet.

• 29.11.2013: Endelig et register for samsvar mellom produkter i 

våtrom- men leverandørene nøler.

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 gjeste-

kommentator på nettstedet bygg.no.

3.5.3 Rekruttering til tømrerfaget

I samarbeid med Opplæringskontorene, har forbundet de siste 

2-3 årene utviklet diverse materiell for felles profilering av tøm-

rerfaget. I juni var rekrutteringsfilmen»BliTømrer» ferdig. Filmen 

ble lagt ut på YouTube og på www.blitømrer.no, og hadde ved 

årsskiftet rundt 3000 visninger. Filmen benyttes aktivt ute på 

skolebesøk, messer o.l., og ble blant annet vist under hele Bygg 

Reis Deg-messen, på Byggmesterforbundets stand. Eget sorti-

ment med profileringsprodukter for «Bli Tømrer» har blitt videre-

utviklet. Det er laget 3 ulike roll-up som presenterer tømrerfaget, 

utdanningsløpet og karrieremuligheter. Videre vil det bli laget 

en ny utgave av brosjyren «Velg tømreryrket». Det er gledelig at 

flere og flere av opplæringskontorene tar i bruk produktene som 

er utviklet. Et felles uttrykk bidrar til at tømrerfaget presenteres 

med større styrke.    

 BliTømrer-filmen kan du se på YouTube eller www.blitømrer.no

Roll ups som brukes på messer, skolebesøk etc. 

Byggmesterforbundet - nettoppslag pr. mnd. 
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3.5.4 Bygg reis deg 2013

Sammen med Byggmesterforsikring AS og Byggforlaget AS 

hadde Byggmesterforbundet felles stand på Bygg Reis Deg 2013. 

Alle tre enheter er godt fornøyd med årets messe med mye besøk 

på standen. Totalt var nesten 51.000 personer innenfor dørene 

på Bygg Reis Deg på Lillestrøm i messedagene fra onsdag 16. okt. 

til søndag 20. okt. Av disse var det 44.715 fagfolk. I alt deltok 544 

utstillere på årets messe. Det er flere enn noen gang.

På Byggmesterforbundets stand var det merkbart at det i år var 

flere fagfolk innom som var interesserte i å høre mer om med-

lemskap, forsikring, garantier, styringssystem, kurs, kalkula-

sjonsprogram og bladet Byggmesteren. Det var også hyggelig at 

så mange medlemmer kom innom for å slå av en prat.

Forbundet var godt representert på fredagens konferanse med 

tema «Kompetanse som forretningside». Daglig leder i forbun-

det holdt innledningsforedraget, og videre var det innlegg blant 

annet fra medlemsbedriftene Tømrermester Kjetil Eriksen AS og 

Jon Olav Sigvartsen i JOS-Bygg AS. 

I tillegg holdt en av forbundets fagkonsulenter, Nils Jørgen Bro-

din, foredrag under et seminar om digital byggesaksbehandling, 

i regi av DiBK.

3.5.5 Annet

Byggmesterforbundet har i tillegg hatt følgende aktiviteter i 

perioden for å markedsføre Byggmesterforbundets aktiviteter, 

medlemsbedriftene og tømrerfaget:

• Annonser i Byggmesteren, alle utgaver

• Annonsering av kurs i andre fagblader og lokal presse 

• Annonse i BO Bygg og Bolig

• Redaksjonell annonse i Boliginformasjon

• Annonsering i avisa ”tautdanning.no” – landets største 

utdanningsavis, messeavis for utdanningsmesser rundt om 

i landet 

• Nettannonsering -  finn.no, byggmesteren, Facebook

• Informasjonsmateriell om medlemskap er distribuert ut til 

interessenter 

Mange var interessert i å se nærmere på 
forbundets styringssystem og  
kalkulasjonsprogram. 

Byggmesterforbundet, Byggmesterforsikring og Byggforlaget samarbeidet 
på standen. 

Kjetil Eriksen og Jon Olav Sigvartsen sammen med konferansier Hilde  
Hummelvoll.   
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Byggeinformasjonen er i perioden sendt ut i 4 utgaver. Siste 

utgave ble sendt ut på e-post i tillegg til ordinær postutsendelse. 

Dette vil vi fortsette med i 2014 for så å fase ut den trykte versjo-

nen av Byggeinformasjonen. 

Innkjøpstorgets Fordelskatalog med innkjøpsavtaler for med-

lemmer er sendt ut i 2 utgaver, sammen med Fordelskortet. 

Administrasjonen har holdt en rekke foredrag, både i lokale 

medlemsmøter og eksternt. Videre har det vært svært høy 

kursvirksomhet, og gjennom dette har vi profilert Byggmester- 

forbundet og våre saksfelt. 

3.6 Rådgivning  

Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til samarbei-

dende organisasjoner, og bred myndighetskontakt, er adminis-

trasjonen 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 innenfor fag-

lige, 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 tvistesa-

ker, og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt vel i mot av med-

lemsbedriftene, og antall henvendelser er fortsatt økende. Tilbu-

det 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 rådgiving, og 

kursvirksomhet innenfor hele det brede spekteret i faget. Særlig 

legges det vekt på rådgivning basert på standarder, byggdetalj-

blader, samt Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt flere kurs for 

Byggmesterskolen, holdt foredrag på laugsmøter, deltatt i 

arbeidet med utredning av ulike saker, og avgivelse av hørings-

uttalelser. 

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 fremkommer av Byggmesterforbundets politiske 

virksomhet. 

Aktiviteten i Byggmesterskolen har i perioden vært meget god. 

Dette skyldes i hovedsak meget stor interesse for kurs innenfor 

den nye bestemmelsen om uavhengig kontroll, men også stor 

etterspørsel etter våtromskurs knyt-

tet til det nye konseptet «Håndverke-

rens Våtromsveileder»(HVV). Videre 

har det også vært interesse tilknyttet 

styringssystem (Bygg og Bolig) 

og kalkulasjon (Kalk 2010). Videre 

nådde Byggmesterskolen en stor 

milepæl når den i henholdsvis  

Bergen og Stavanger kunne starte 

opp med de første ordinære studier 

i etterutdanning for tømrere.    

I tillegg til en rekke kurs innen fag og 

jus har Byggmesterskolen også gra-

tis kurs for medlemmene. 

Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens § 3.5 har 

siden 2007 blitt tilbudt gratis av Byggmesterskolen til medlem-

mene. Det er fortsatt noe etterspørsel, og siden oppstarten har 

over 1400 bedriftsledere og ansatte med lederansvar fordelt på 

hele landet blitt kurset. 

Det ble trykket egen kurskatalog for 2014 som er sendt ut til alle 

medlemmer og også presentert under formannskonferansen i 

november.  

Fordelskortet gir medlemmene 
rabatt hos ulike leverandører. 

HVV-boken i ny utgave! Alle 
som går HVV-kurset får denne 
praktiske håndboken.

Kurskatalogen 2014.
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3.8 Kalk2010 

Kalk2010 ble i 2010 lansert som forbundets 

eget kalkulasjonssystem. 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 detaljeringsgrad og 

tilpasning til brukerne. Videre også for sin enkelhet i forhold til 

at den som kalkulerer kan regulere tidsbruk relatert til kom-

pleksitet 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 mesterutdan-

ningen og ved flere tekniske fagskoler og gjennom dette blir nye 

mestere og fagteknikere også kjent med Byggmesterforbundet.  

I 2013 har programmet blitt demonstrert ved tekniske skoler 

flere steder rundt om i landet samt for Folkeuniversitetet.  I til-

legg til teknisk vedlikehold, har det blitt utviklet forbedringer i 

programmet basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

I perioden har det vært drevet en betydelig aktivitet knyttet til 

presentasjon, informasjon og opplæring i bruk av programmet. 

Det er også blitt lagt ut egenproduserte demonstrasjonsvideoer 

på programmets hjemmeside, og dette har blitt godt mottatt av 

mange brukere. 

Oppslutningen om kalkulasjonsprogrammet er tilfredsstillende 

hva gjelder antall brukere totalt fordelt på betalende lisenser og 

studenter.

3.9 Standardisering

3.9.1   Samarbeide med  
Standard Norge

Byggmesterforbundet er aktivt med-

lem av Standard Norge. Standardisering innenfor bygg, anlegg 

og eiendom (BAE) har historisk vært et område med stor aktivi-

tet og utgjør en betydelig andel av aktiviteten i Standard Norge. 

Standardene angir viktige regler og retningslinjer for prosjekte-

ring, 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 harmo-

nisering og innføring av standarder som følge av EØS-avtalen.

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av 

standardiseringskomiteer. Deltakelse i standardiseringsarbeid 

er meget ressurskrevende, og det foretas derfor en streng vurde-

ring av de invitasjoner som mottas fra Standard Norge. 

En utfordring med standardisering er at standarder har en sterk 

posisjon, og når enkelte standarder eller underliggende mate-

riale ikke «treffer» i forhold til brukernes behov, kan dette bidra 

negativt og byråkratiserende. Det registres en viss tendens til at 

særlig de små- og mellomstore bedriftene er tiltenkt å forholde 

seg til standarder som ikke er praktiske eller tjenlige for disse 

brukerne. I perioden har derfor Byggmesterforbundet ved noen 

anledninger funnet det nødvendige ikke å anbefale forslag som 

er sendt ut til høring. 

3.9.2  NS 3420 Del Q 

Byggmesterforbundet var i 2013 representert i oppnevnte 

komite for revisjon av NS 3420 Del Q Tømrerarbeider. Arbeidet 

ble igangsatt som en følge av endringene i plan- og bygningslo-

ven og komiteens forslag er sendt ut til høring.

3.9.3   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 ikke avsluttet 

grunnet interessemotsetninger i komiteen knyttet til omfanget 

av potensielle forsikringsforpliktelser utover kontraktsarbeider 

for entreprenøren.

3.9.4  NS 516

I 2012 ble arbeidet med utarbeidelse av en kontrollstandard stan-

set. Dette som følge av uenighet i komiteen og kritikk utenfra 

hvor også Byggmesterforbundet var kritisk. Formålet med stan-

darden var at denne skulle kunne erstatte kravet i plan- og byg-

ningsloven om uavhengig kontroll.

Høsten 2013 besluttet sektorstyret for bygg og anlegg i Standard 

Norge på nytt å nedsette en komite for å utarbeide en kontroll-

standard. 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.  Samti-

dig er sektorstyret usikker på om mandatet for arbeidet i komi-

teen må justeres og har derfor gitt komiteen i oppdrag at denne 

innledningsvis i sitt arbeid kommer med eventuelle innspill på 

endringer. Byggmesterforbundet ble invitert med i komiteen og 

takket ja til deltagelse, men tok forbehold om at man kanskje 

ikke så interesse av å fullføre oppdraget innenfor de opprinnelige 

rammer som er trukket opp av sektorstyret. Hovedgrunnen til 

dette er 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 sam-

menblanding av offentligrettslige og private interesser.
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4. Organisasjonsmessig samarbeid

Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er tilsluttet Nærings-

livets Hovedorganisasjon – NHO og forbundet er tilsluttet Byg-

genæringens Landsforening - BNL. Styret registrerer et stort 

potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til 

problemstillinger, og saksfelt mellom Byggmesterbundet/BNL 

og NHO, men ser samtidig at det også er store utfordringer for 

å få dette til. Samtidig vil styret understreke betydningen av den 

styrken og det potensialet som ligger i et organisert fellesskap i 

aksen mellom bransjeinteresser, generell næringspolitikk, ram-

mebetingelser i byggenæringen og arbeidsgiverspørsmål. 

4.1 Byggenæringens Landsforening - BNL

Byggmesterforbundet er tilsluttet Byggenæ-

ringens Landsforening (BNL).  BNL er para-

plyorganisasjon for 14 bransjeforeninger i 

byggenæringen. Tilsammen dekker BNL hele 

næringskjeden i bygg og anlegg og represen-

terer ved utgangen av 2013, 3944 bedrifter 

med 66 330 ansatte.

I 2013 overtok Jon Sandnes stillingen som adm. direktør i BNL. 

Sandnes har utvist et stort engasjement i sitt arbeid og har i 

samfunnsdebatten blitt en synlig talsmann for å bedre seriøsi-

teten i næringen. 

BNL har i perioden engasjert seg i en rekke saker som er viktig 

for medlemsbedriftene både på kort, og lang sikt. BNL har utar-

beidet en «Ti på topp» liste som viser de viktigste saker BNL har 

jobbet med i løpet av 2013:

1.  Flertall for ENØK-fradrag 

  Fullt gjennomslag for at det skal innføres et skattefradrag 

for energieffektiviseringstiltak i husholdningene.

2.  ROT-fradrag 

  Finansdepartementet har startet utredningen av konse-

kvenser og gevinster av å innføre et ROT-fradrag.

3.  Forsvarlig lønnsdannelse

4.  Bedre rammebetingelser for lærebedriftene 

  I statsbudsjettet for 2014 økte lærlingtilskuddet med 3500 

kr pr lærling. I tillegg innføres et nytt stimuleringstilskudd 

for bedrifter som tar inn lærlinger for første gang.

5.  Ny fagutdanning

  Stortingsmeldingen På rett vei følger BNLs anbefalinger 

gjennom blant annet å prioritere vekslingsmodellen og økt 

fordypning i lærefaget.

6.  Etablering av indeksbygg

  Et samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet om å lage 

en ny arena hvor representanter fra ulike deler av byggsek-

toren og myndigheter møtes for å vurdere konsekvenser av 

nye endringer i byggereglene.

7.  Økt vekt for tømmertransport på vei

8.  Lavere skatter og avgifter 

  Regjeringen har fjernet arveavgiften og redusert formu-

eskatten og bedriftsskatten.

9.  Raskere planprosesser for infrastrukturprosjekter

  Gjennomslag for at planleggingstiden for at store samferd-

selsprosjekter skal kunne halveres.

10.  Historiske rammer i Nasjonal transportplan

  BNL har i mange år jobbet for økte rammer til samferdsel. I 

ny Nasjonal transportplan skal det brukes over 50 milliar-

der hvert år på samferdsel. (50 % økning).

4.2 NHO

Flere tillitsvalgte fra Byggmesterforbundet del-

tok under NHOs årskonferanse i januar. Sty-

ret registrerer NHOs store betydning innenfor 

områder som bidrar til verdiskapning og et 

næringsvennlig Norge. I løpet av 2013 har NHO 

fått betydelig politisk gjennomslag og økt forståelse i det poli-

tiske miljø knyttet til deregulering, byråkrati og skatte-/ avgifts-

saker. 

c94
m23,5
y0
k76

c18,5
m0
y8,5
k38

Ny adm. direktør i BNL, Jon Sandnes.  
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5. Styrets arbeid

Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet, 

og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden har styret 

avholdt 8 styremøter, et styreseminar og et eiermøte med dat-

terselskapet Byggmesterforsikring AS.  Videre har styret deltatt 

på formannskonferansen avholdt i Kragerø i november. 

6. Selskaper

Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS, og Bygg-

mesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % eierandel i Bygg 

og Bolig AS som er utgiverselskapet til det nettbaserte styrings-

systemet Bygg og Bolig Styringssystem.

6.1 Byggforlaget AS

Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren og nett-

stedet 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 gratistjenesten er medlemmer i forbun-

det.

I 2013 har selskapet intensivert arbeidet med å styrke sin posi-

sjon også på de digitale plattformer og har i den forbindelse økt 

personalressursene. Som de fleste andre aktører i bransjen er 

utfordringen å tilfredsstille lesernes behov og ønsker, uavhen-

gig av om plattformen er papir, nett eller «brett». Dette samtidig 

som man makter å sikre inntektsstrømmen gjennom abonne-

ment- og annonseinntekter.   

 

Byggforlaget AS er samlokalisert i Sørkedalsveien 9, i Oslo med 

Byggmesterforbundet og Servicekontoret.

 

Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og selskapet har 

fem ansatte fordelt på ca. 4,2 årsverk.

 

Selskapets styre består av Hans Olav Hasund, styreleder, med 

Harald Grayston og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer. 

6.2 Byggmesterforsikring AS 

Byggmesterforsikring AS er agent for ulike forsikringsselskaper 

og tar ikke selv forsikringsrisiko. Selskapets inntekter og resultat 

er derfor ut fra provisjoner og «suksessfee» for agentvirksomhe-

ten. 

Ca. 1 000 av forbundets 1 143 bedriftsmedlemmer har en eller 

flere forsikringer i selskapet. Forsikringsporteføljen er stabil og 

stadig økende. Byggmesterforsikring har også avtaler med Nor-

ske Murmestres Landsforening og Maler- og Byggtapetsermes-

trenes Landsforbund om forsikringer for deres medlemmer. 

Bransjen er generelt preget av sterk konkurranse. 2013 har vært 

et godt år for selskapet med en premieomsetning på 100 mil-

lioner kroner. Garantiproduktet er blitt en stor suksess. Både 

omsetning og resultat er godt innenfor de målsetninger selska-

pet hadde satt seg for 2013.  

BYGGMESTEREN

www.byggmesteren.as
Byggmesteren har økt 
satsning på nettutgaven 

Søknad om garantistillelse fyller du enkelt ut på nett,  
www.bmf.no

Byggmesterforsikring  
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I perioden er arbeidet med aktiv markedsføring og besøk av 

lokalforeninger, huskjeder og bedrifter videreført. Byggmester-

forsikring legger vekt på å tilby foredrag om produkter og ulike 

forhold knyttet til forsikring og garantistillelse. Selskapet leverer 

også temaartikler til bladet Byggmesteren.

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 dataprogram-

met Bygg og Bolig Styringssystem. Selska-

pet eies av Byggmesterforbundet (25%), 

Boligprodusentenes Forening (50%), og dataselskapet 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 forenklinger og reduk-

sjon i antall rutiner og sjekklister. Det er arbeidet særskilt med å 

tilpasse de obligatoriske områdene for uavhengig kontroll med 

tilhørende system, rutiner og dokumenter. Med henvisning til 

myndighetskrav hvor krav til bruk av styringssystemer er sen-

tralt, er Bygg og Bolig Styringssystem et viktig hjelpemiddel for 

mange medlemmer. 

Samtidig er det slik at 

man ikke er tilfreds med 

den tekniske plattfor-

men, brukervennlighet 

og innholdet knyttet 

til å treffe de mindre 

bedriftene. Selskapet 

har på bakgrunn av 

dette iverksatt et pro-

sjekt med sikte på å 

utvikle et produkt for 

bedre og tilfredsstille 

behovet i dette bru-

kersegmentet  

Daglig leder i Bygg-

mesterforbundet, 

Frank Ivar Andersen 

er styremedlem i sel-

skapet.

Ny brosjyre for Bygg og Bolig!

Kontakt oss:

Bygg og Bolig AS 
Telefon +47 69 19 07 20 

info@byggogbolig.no 
www.byggogbolig.no

Bygg og Bolig 
komplett styring av bedrift  
og byggeprosjekter

■  Tilgjengelig via internett på pc, mac og nettbrett
■  Kan enkelt tilpasses bedriftens behov
■  Nå også med uavhengig kontroll

For mer informasjon, priser og bestilling: www.byggogbolig.no 

Medlemmer i Byggmesterforbundet, Boligprodusentenes Forening og Norske Murmestres Landsforening har  spesialpris på systemet.

Brukerkurs
Byggmesterforbundet tilbyr dagskurs for brukere av Bygg og Bolig. Sammen med den enkelte bedrift går vi igjennom hvilke dokumenter som må legges inn i ”Min bedrift”.  Vi tar også for oss hvordan man oppretter et prosjekt ved bruk av forhåndsdefinerte prosjektmaler. Gjennom dette vil man lære å bruke systemet fullt ut. Mer informasjon om kursene finnes på www.byggmesterskolen.no 
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7.   Tillitsvalgte, og representasjon i råd, utvalg og komiteer

Styret
Kjell Skog Tromsø  styreleder

Ulf Larsen   Moss  nestleder

Roy Erling Skorstad Trondheim  styremedlem

Harald Grayston Stavanger  styremedlem

Åsmund Østvold   Oslo  styremedlem

Bjørn Rune Markhus Bergen  styremedlem

Rolf Eilerås  Tønsberg  varamedlem

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

Hederstegnkomite

Inge Bauge  - leder Bergen  

Svein Jarle Andresen Trondheim

Kjell Nilsen Tromsø

Arvid Søgaard Oslo

Organisasjonskomiteen
Kjetil Eriksen – leder  Oslo 

Eskil Ørdal  Verdal 

Walter Nordstrand Bergen 

Oddmund Torjussen  Stavanger

Valgkomiteen

Eskil Ørdal - leder Verdal 

Oddmund Torjussen Stavanger  

Christian Weltz Oslo   

Hans Olav Hasund Ulsteinvik  

Ole A Langedrag Tønsberg  

Arild Andersen Fredrikstad  

Bjørn Kvingedal Bergen  

Utdanningsutvalg  
Bjørn Rune Markhus – leder Bergen

Bent Gabrielsen  Stavanger

Anders Frøstrup Tønsberg

Inge Bauge Bergen

Arvid Søgaard Oslo

Øivind Ørnevik - sekretær Administrasjonen
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Øvrige tillitsvalgte, og representasjon

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    

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

Harald Grayston

Dør- og vinduskontroll 
Jan Arne Heisholt, styremedlem

Standard Norge
Bente W. Løveid - komitemedlem revidering av byggeblanketter 

3501 og 3502

Bente W. Løveid - komitemedlem revidering av byggeblanketter 

Bustadoppføringslova

Nils Jørgen Brodin – komiteleder for revisjon av NS 3420 Del Q 

Tømrerarbeider

Frank Ivar Andersen – komitemedlem NS 516 Kontroll av  

prosjektering og utførelse av byggearbeider

Tore Ole Larsen - Fuktkomiteen (underkomiteen prNS 3512)

Fagnemnda for tømrerfaget (Utdannings- 
direktoratet)
Øivind Ørnevik - nemndsmedlem

Boligtvistnemnda 
Eskil Ørdal – varamedlem til nemnda

Frank Ivar Andersen – styremedlem

Forbrukertvistutvalget
Camilla Stenumgård – medlem 

NHOs team for offentlige anskaffelser
Bente W. Løveid - medlem

Camilla Stenumgård - medlem

Læreplangruppa – Mesterbrevnemda
Nils Jørgen Brodin – medlem

 

Litteraturgruppa – Folkeuniversitetet  
(gjennomgang av undervisningsmateriell  
mesterutdanning) 
Nils Jørgen Brodin- medlem

  

Dibk - Bygglett
Nils Jørgen Brodin – medlem i prosjektgruppa

BNL - TEK15 nye energiregler 
Nils Jørgen Brodin - medlem

BNL - ROT skattefradrag og enøktiltak
Nils Jørgen Brodin - medlem

EU prosjektet COHERENO, rehabilitering av  
eneboliger til ambisiøs energistandard 
Nils Jørgen Brodin - medlem
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Styret registrerer en nedgang i antall bedriftsmedlemmer med 

31 (2013 - 46) og en total nedgang på 42 medlemmer. Hovedten-

densene bak medlemsutviklingen er fortsatt økt antall avviklin-

ger, konkurser og oppkjøp. Vi ser en utvikling mot at medlems-

bedriftene øker i størrelse, ved at omsetning og antall ansatte 

øker. Tallene bekrefter således utfordringer og strukturendringer 

i bransjen, og at det særlig for de minste bedriftene blir stadig 

mer krevende å være i markedet. 

Den totale omsetningen i medlemsbedriftene har steget til 19,2 

milliarder, fra 17,5 milliarder kroner i 2012. Gjennomsnittsom-

setningen pr. medlemsbedrift utgjør 17,3 millioner kroner, dette 

er en stigning på 2 millioner pr. medlemsbedrift sammenlignet 

med året før. Antall ansatte har steget til 10 842, fra 9 493 i 2012. 

Gjennomsnittlig antall ansatte i medlemsbedriftene er nå 9,75, 

en økning fra 8,3.

Både lokalforeningene og forbundet sentralt får henvendelser 

om medlemskap, og informasjon sendes ut fortløpende. Stadig 

flere ønsker å få informasjonen tilsendt på e-post. 

Praksisen med at nye medlemmer blir kontaktet av administra-

sjonen i løpet av det første året etter innmelding, er videreført. 

Erfaringen er at denne oppfølgingen er nyttig for både forbundet 

og medlemmene. 

Antall lokalforeninger er uendret i perioden. 

8.   Medlemstall, omsetning og antall ansatte i medlemsbedriftene

 Bedrifter
Personlige/ 

passive/assosierte
Totalt

Arendal Byggmesterlaug 24    (-3) 10   (+2) 34   (-1)

Bergen Byggmesterlaug 97    (-1) 32   (-2) 129   (-3)

Byggmesterforbundet Drammen 64    ( - ) 8   ( - ) 72   ( - )

Byggmesterforbundet Hedmark 34   ( - ) 10   (-1) 44    (-1)

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

Byggmesterforbundet Horten 12    (-3) 5   (+1) 17   (-2)

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

Byggmesterforbundet Larvik 21    (-6) 0   (-1) 21   (-7)

Byggmesterforbundet Moss 32    (+1) 3  (-3) 35   (-2)

Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag 38   ( - ) 2   ( - ) 40   ( - )

Byggmesterforbundet Oslo 162    (-5) 29   (-4) 191   (-9)

Byggmesterforbundet Ringerike og omegn 15    (-2) 2    ( - ) 17   (-2)

Byggmesterforbundet Romerike 48    ( - ) 9   (-1) 57   (-1)

Byggmesterforbundet Rogaland 56     (-5) 24   (+1) 80   (-4)

Byggmesterforbundet Salten 23     (-1) 3   (-2) 26   (-3)

Byggmesterforbundet Sarpsborg og Halden 30    (-2) 4   (+1) 34   (-1)

Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane 25    ( - ) 10   ( - ) 35   ( - )

Byggmesterforbundet Telemark 49   (-3) 3   (-1) 52   (-4)

Byggmesterforbundet Tønsberg 58   (+2) 7   (+1) 65   (+3)

Byggmesterforbundet Ålesund 10  (-2) 1   ( - ) 11   (-2)

Byggmestrenes Forening i Kristiansund 19   (+2) 3   (+1) 22   (+3)

Fredrikstad Byggmesterlaug 36   (+2) 4   ( - ) 40  (+2)

Gudbrandsdal Byggmesterlaug 12   ( - ) 2    ( - ) 14  ( - )

Haugesund Byggmesterlaug 26   (+2) 5   (-2) 31  ( - )

Oppland Byggmesterlaug 29   (-1) 5   (+1) 34  ( - )

Søre Sunnmøre Byggmesterlaug 19   (-2) 2   (-1) 21 (-3)

Tromsø Byggmesterlaug 30  (-2) 12   (-1) 42  (-3)

Trondhjems Byggmesterlaug 55   (-4) 19   (-1) 74  (-5)

Voss og Hardanger Byggmesterlaug 20    (+2) 3   (+1) 23  (+3)

Medlemmer uten laug 38   ( - ) 10   ( - ) 48  ( - )

Til sammen 2013 1112   (-31) 232  (-11) 1344  (-42)

Medlemstall 2013 (endring fra 2012 i parentes)
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9. Økonomi  

Årets resultat er på kr. 1 296 000,-.

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 inntruf-

fet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedøm-

melsen av Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundets overskudd på kr. 1.296’ i 2013 mot kr. 1.180’ 

i 2012. Dette medfører at EK øker fra kr. 17.840’ til 19.136’. 

Omsetning øker fra kr. 5.248’ (2012) til 5.385’ i 2013 og driftskost-

nader øker fra kr. 4.980’ (2012) til 5.133’ i 2013.

Egenkapitalen i Norges Byggmesterforbund er god. Forutsetnin-

gene for fortsatt drift er til stede, og styret bekrefter at årsregn-

skapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. 

Årsberetningen er fastsatt innenfor lovens frist.

År Medlemstall År Medlemstall

1990 1118 2002 1358

1991 1035 2003 1361

1992 924 2004 1392

1993 869 2005 1432

1994 981 2006 1469

1995 1003 2007 1451

1996 1072 2008 1444

1997 1270 2009 1411

1998 1320 2010 1397

1999 1362 2011 1427

2000 1387 2012 1386

2001 1384 2013 1344

 SERVICEKONTORET   FORBUNDET BEGGE ENHETER SUMMERT
2013 2013 2012 2013 2013 2012 2013 2013 2012

Budsjett Budsjett Budsjett

SUM INNTEKTER 22 335 19 444 20 834 5 385 5 135 5 248 27 720 24 579 26 082

Personalkostnader 9 358 9 207 8 881 1 383 1 461 1 421 10 741 10 668 10 302

Administrasjonskostnader 11 608 10 365 11 167 3 749 3 568 3 559 15 357 13 933 14 726

SUM DRIFTSKOSTNADER 20 966 19 572 20 048 5 132 5 029 4 980 26 098 24 601 25 028
  

DRIFTSRESULTAT 1 369 -128 786 253 106 268 1 622 -22 1 054

Finansinntekter 128 -1 169 1 044 0 912 1 172 -1 1 081

Finanskostnader -6 0 -3 0 0 0 -6 0 -3
0 0 0

NETTO FINANSPOSTER 122 -1 165 1 044 0 912 1 166 -1 1 077

RESULTAT 1 491 -129 951 1 296 106 1 180 2 787 -23 2 131
SKATTEKOSTNAD 238 0 0 0 0 0 238 0 0
ÅRSRESULTAT 1 253 -129 951 1 296 106 1 180 2 549 -23 2 131

Balanse

Eiendeler

Sum anleggsmidler 495 523 8 141 7 310  8 636  7 833 

Sum fordringer 1 383 2 684 4 172 2 752  5 555  5 436 

Sum omløpsmidler 9 281 6 804 7 174 8 416  16 455  15 220 

Sum eiendeler 11 159 10 011 19 487 18 478  30 646  28 489 

Egenkapital og gjeld

Sum egenkapital 5 006 3 754 19 136 17 840  24 142  21 594 

Sum gjeld 6 153 6 257 351 638  6 504  6 895 

Sum egenkapital og gjeld 11 159 10 011 19 487 18 478  30 646  28 489 

Nøkkeltall
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10. Forbundets 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

Eva Andresen
Administrasjonssekretær

Camilla Stenumgård
Advokat

Nils Jørgen Brodin
Fagkonsulent

Laila Hansen
Regnskapsmedarbeider

Birger Haugland
Regionleder Region Nord

Jens-Morten Søreide
Fagkonsulent

Mona Veslum
Markeds- og

informasjonsansvarlig

Øivind Ørnevik
Fagkonsulent

Tor Ole Larsen
Fagkonsulent

Gretha Schibbye
Kurskonsulent
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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 %. Dette for-

delt ved egen sykdom på 0,7 % og ved barns sykdom på 0,3 %. 

Det har ikke vært noen skader eller ulykker. 

Likestilling

Det er for tiden 2 kvinnelige byggmestere tilsluttet som med-

lemmer i Byggmesterforbundet. Det er ingen kvinner i styret 

eller i forbundets komiteer og utvalg. 

I Byggmesterforbundets administrasjon er det ved utgangen av 

2013 en kvinneandel på 66 %.

Oslo, 20. mars 2014

 Kjell Skog Ulf Larsen  Harald Grayston

 Styreleder Nestleder Styremedlem

 Bjørn Rune Markhus Åsmund Østvold  Roy Erling Skorstad  

 Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

 

  Frank Ivar Andersen

  Daglig leder
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10 gode grunner for medlemskap

1. Bli oppfattet som profesjonell og seriøs

2. Meldemsfordeler som gir deg mer igjen på bunnlinja

3. De beste forsikringene for din bedrift, deg selv og dine ansatte

4. Bransjerelaterte nyheter i fagbladet Byggmesteren

5. Rask tilgang til faglig stoff og nyttig informasjon på Medlemsnettet 

6. Juridisk rådgivning og advokatvirksomhet

7. Fagavdeling som gir råd og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger

8. Bransjerelaterte kurs og foredrag

9. Styringssystem og kalkulasjonssystem

10. Nettverk og faglig tilhørighet


