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I 2019 fortsatte den positive utviklingen i norsk økonomi, 
mens det internasjonalt ble mer økende uro og usikkerhet. 

Aktiviteten innenfor bygg og anleggssektoren var på 
et stabilt høyt nivå også i 2019. For boligbyggingen falt 
igangsettingen med 15 % til ca. 25 000 enheter, med 
størst nedgang i leilighetssegmentet. Det var fortsatt høy 
aktivitet i ROT-markedet, men dessverre er deler av dette 
fortsatt preget av usunn konkurranse. Markedet tilknyttet 
nybygging og vedlikehold i regi av offentlig sektor er 
fortsatt krevende, grunnet anskaffelsesregler som ikke 
i tilstrekkelig grad tilrettelegger for sunn konkurranse 
for entreprenør- og håndverksbedrifter med egne 
ansatte og lærlinger. Dette svekker markedstilgangen 
for den seriøse delen av næringen og er negativt for 
mange av Byggmesterforbundets medlemsbedrifter. 
For Byggmesterforbundet var det derfor også i 2019 et 
prioritert område å arbeide inn mot lokale og sentrale 
myndigheter med disse spørsmålene. 

Samarbeidet med opplæringskontorene i bransjen er 
godt, og ytterligere styrket gjennom god dialog med 
kontorene for å styrke relasjonene etter de føringer som 
ble lagt av landsmøtet i 2018. I desember ble det fra et 

regjeringsoppnevnt utvalg levert en offentlig utredning med 
forslag til endringer i opplæringsloven. Forslaget påvirker 
også rammebetingelsene for opplæringskontorene og vil 
komme opp til behandling i en varslet høringsrunde. 

Gjennom året har Byggmesterforbundet fokusert på 
ivaretagelse og utvikling av tømrerfaget og kompetanse 
i medlemsbedriftene, vært aktiv med tilbud av faglig/
juridisk bistand, medlemsservice, kurs og informasjon 
innenfor fagkompetanse og opplæring i regelverk. Styret 
finner det særlig gledelig at det har vært meget stor 
oppslutning i mange lokalforeningsmøter og samlinger hvor 
administrasjonens ulike tilbud om faglige foredrag har vært 
tema.

Representanter fra Byggmesterforbundet er engasjert i ulike 
komiteer og utvalg både i regi av myndigheter, Standard 
Norge og på andre aktuelle arenaer. 

2019 ble videre preget av markeringer og aktiviteter 
tilknyttet Byggmesterforbundets 100-årsjubileum hvor 
det også ble utgitt en jubileumsbok distribuert til alle 
medlemmer og aktuelle forbindelser.  

1. Generelle betraktninger

Byggmesterforbundets 100-årsjubileum satte sitt preg på hele 2019. Selve jubileumsdagen 26. mars ble markert med styremøte og 
middag på samme sted som stiftelsen fant sted, i Håndverks- og Industriforeningens lokaler i Rosenkrantz gate 7 i 1919.
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2.1 Byggeregler 

Byggmesterforbundet har som en viktig oppgave å 
oppdatere og informere medlemmene om aktuelle 
spørsmål gjeldende byggereglene. Dette gjøres gjennom 
informasjonsmateriell, kurs, foredrag på medlemsmøter 
rundt om i landet, og direkte rådgivning ovenfor enkelt-
medlemmer. Videre arbeider Byggmesterforbundet med 
å påvirke regelverksendringer gjennom politisk arbeid, 
ved avgivelse av høringssvar og gjennom deltagelse i 
arbeidsgrupper i regi av Direktoratet for byggkvalitet (DiBk)

2.1.1 Kvalifikasjoner og sentral godkjenningsordning  

Regjeringen varslet i 2017 full gjennomgang av bygge-
reglene tilknyttet kvalifikasjonskrav, byggkvalitet, saks-
behandling, godkjenningsordninger, seriøsitet og tilsyn. 
Dette med bakgrunn i den store uroen som var i 2016 og 
2017 rundt sentral godkjenningsordning, kvalifikasjonskrav 
til foretakene og byggkvalitet. 

I 2018 oppnevnte regjeringen Byggkvalitetutvalget ledet 
av professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i 
Oslo, Niels Henrik von der Fehr. Utvalget fikk i oppdrag å 
fremme forslag til endringer av byggereglene for å sikre 
byggkvalitet, kvalifikasjoner og seriøsitet i næringen. 
Opprinnelig skulle utvalget være et hurtigarbeidende utvalg 
og fremme forslag slik at myndighetene kunne ha dette på 
plass i 2020. Utvalget har underveis fått forlenget sin frist 
for ferdigstillelse av arbeidet til februar 2020. Videre har 
myndighetene varslet at endringer i regelverket først vil 
være på plass i løpet av første halvår 2022. 

For å kunne gi innspill til utvalgets arbeide har 
departementet senere oppnevnt en referansegruppe 
bestående av 20 medlemmer, hvor også Byggmester-
forbundet var representert med daglig leder. Referanse-
gruppen har møtt Byggkvalitetutvalget i 3 møter og i tillegg 
har Byggmesterforbundet v/fagkonsulent Jens Morten 
Søreide møtt utvalget etter særskilt invitasjon. I møtene 
med utvalget har Byggmesterforbundet gitt støtte til 
mandatet for utvalgsarbeidet og adressert at de viktigste 
utfordringene er tydelig plassering av ansvar i det enkelte 
tiltak, kvalifiserte aktører, tiltak i ROT-markedet og behovet 
for kontroll. 

2.1.2 Samarbeide med bygningsmyndighetene

Utover å avgi en rekke høringssvar, er Byggmesterforbundet 
ved flere anledninger invitert inn i ulike diskusjoner og 
uformelle arbeidsgrupper med bygningsmyndighetene. 
I tillegg til dette er fagavdelingen representert i Bygge-
kostnadsutvalget. Utvalgets mandat er å vurdere 
mulighetene for å utvikle en plattform for omforent 
beregning av kostnader som følge av regelverksendringer.  

2.1.3 Bygg21

I 2013 opprettet regjeringen bransjeforbedringsprogrammet 
Bygg21. Etter en krevende start ble det tatt grep om 
prosjektet ved at det ble rammet inn gjennom konkrete 
saksområder, omfang og tidsrammer. Prosjektets styre og 
prosjektleder lyktes med å engasjere representanter fra 
hele verdikjeden frem til planlagte avslutning som var satt 
til utgangen av 2019. Hovedfokus har vært å samle inn 
beste praksis og gode erfaringer. Basert på dette er det 
utarbeidet 7 veiledere som nå er tilgjengelig for næringen. 
I avslutningsåret ble det i prosjektet lagt ned mye ressurser 
i å markedsføre resultatene, blant annet med lansering av 
en signaturkampanje. Om lag 450 virksomheter, hvorav 
mange byggmesterbedrifter underskrev Bygg21-signaturen 
og forpliktet seg til å ta i bruk minst en av veilederne i sitt 
videre arbeid. De mest aktuelle rapporter og veiledere 
for Byggmesterforbundets medlemsbedrifter omhandler 
temaer som plan-/ regulering, utbyggingsavtaler, 
samhandling i byggeprosesser og kompetanse.  

2. Aktuelle saker

Byggmesterforbundet ved daglig leder Frank Ivar Andersen underskrev 
Bygg21s signeringskampanje den 7. oktober. 
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2.2 Offentlige anskaffelser 

Offentlig sektor er av Stortinget gitt et særlig ansvar ved 
anskaffelser for å hindre konkurransevridning, sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet. Anskaffelsesforskriften 
inneholder svakheter i forhold til antall leverandørledd, 
unntak for innleie (som ledd), kompetansekrav og 
lærlingeklausul. Som følge av dette er det på ulike nivåer 
arbeidet med strammere regelverk enn forskriftskravet. 

Siden 2015 har det vært en “seriøsitetsavtale” mellom 
KS, Difi, Fellesforbundet og BNL. Byggmesterforbundet 
har ikke funnet denne å være tilstrekkelig for å sikre 
medlemsbedriftene sunne konkurransevilkår. Heller 
ikke endringer gjennomført i 2018 og 2019 har medført 
tilstrekkelig rammevilkår. 

Styret har i 2019 videreført strategien med å oppfordre 
kommuner og fylker rundt om i landet til å gå lenger 
i å fastsette anskaffelsesvilkår enn det som er trukket 
opp i sentrale forskrifter og Seriøsitetsavtalen. Der 
hvor det strammes til ser man effekten av at endrede 
rammebetingelser for konkurransen virker i positiv retning. 
I tillegg til at flere kommuner og fylkeskommuner arbeider 
med å få på plass et strammere regelverk enn det som 
legges til grunn i forskrift og “Seriøsitetsavtalen”, har også 
flere statlige etater skjerpet sine anskaffelsesvilkår. 

I forbindelse med revidert anskaffelsesforskrift ble også 
terskelverdier for utlysning av mindre oppdrag, hevet 
vesentlig for statlige og kommunale innkjøp. Basert på 
NHOs forslag om en forenklet anskaffelsesmodell for dette 
segmentet under navnet “Lille-Doffin”, har organisasjonene 
i bygghåndverksbransjene utarbeidet forslag til enkle 
anskaffelseskriterier og basert anskaffelsesprosessen for 
mindre oppdrag på en digital plattform. Det arbeides for 
å få solgt inn dette konseptet både ovenfor sentrale og 
regionale myndigheter.   

2.3 Seriøsitet 

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

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

Også i 2019 har det vært betydelige utfordringer i deler av 
næringen rundt om i hele landet. Dette er negativt for sunn 
konkurranse og fortsetter å utfordre den norske modellen, 
det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet 
mellom myndighetene og organisasjonene i arbeidslivet. 
Utålmodigheten tilknyttet situasjonen utfordrer 
organisasjonene, og også i denne perioden har det på 
lokalt initiativ vært arbeidet med dette saksfeltet. I tillegg til 
den vel etablerte Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim 
har “Fair Play Bygg” i Oslo og Akershus gjennomført 
sitt første driftsår. Videre er “Fair Play Bygg” etablert i 
Stavanger og Medbyggerne i Vestfold er, i forbindelse med 
sammenslåingen med Telemark fylke, utvidet. 

Med virkning fra 1. januar 2019 vedtok Stortinget 
endringer i Arbeidsmiljøloven med sikte på å rydde opp i 
bemanningsbransjen. Styret har gitt sin tilslutning til flere 
av de innstramminger som ble gjort, men var negative til at 
muligheten gjennom lovens paragraf 14-12(2) for innleie fra 
bemanningsselskaper, begrenses til bedrifter bundet 
av landsomfattende tariffavtale. Som forventet har dette 
fått den konsekvens at bedrifter uten tariffavtale, i en viss 
grad nå utestenges fra markedet og at arbeidstakersiden 
kommer mer på banen og “går etter” disse bedriftene. 
Negative signaler på denne lovbestemmelsen kommer 
fra medlemsbedrifter rundt om i landet og det er økende 
engasjement og motstand mot dette. Styret har arbeidet 
mye med disse spørsmålene og vil videreføre innsatsen for å Styreleder Per Ove Sivertsen om seriøsitetsbestemmelsene i artikkel  

i Byggmesteren 10. oktober 2019.
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endre lovbestemmelsen som definerer seriøst arbeidsliv 
utelukkende til tarifftilknytning og bidrar til utestengelse av 
seriøse bedrifter fra markedet. 

2.4 Kompetanse 

2.4.1 Yrkesutdanningen

I mars startet tømrerfagets læreplangruppe for Vg2 og Vg3 
å utarbeide nye læreplaner i den pågående reformen med 
navnet Fagfornyelsen. Disse vil bli sendt på offentlig høring 
august 2020. Læreplanen for Vg1 bygg- og anleggsteknikk er 
allerede vedtatt og tas i bruk fra skolestart 2020. 

Byggmesterforbundet er representert i læreplangruppa 
for Vg2 og Vg3 tømrerfaget, og opplever arbeidet som 
krevende da det arbeides innenfor stramme forhåndsatte 
felles rammer beregnet for hele skolestrukturen. 

Høsten 2018 ble det kjent at bemanningsselskap ønsket 
godkjennelse som opplæringsbedrifter og gjennom 
dette kunne tilby utleie av lærlinger til markedet. 
Dette vakte sterke reaksjoner og Byggmesterforbundet 
tok initiativ ovenfor Kunnskapsdepartementet for 
å få støtte for sitt syn om at bemanningsbedrifter 

ikke kan tilby en egnet læringsarena for lærlinger i 
byggenæringen. Kunnskapsdepartementet tok etter 
hvert Byggmesterforbundets anførsler til etterretning, 
men begrunnet dette med at muligheten for innleie av 
arbeidskraft ikke var til stede den gangen opplæringsloven 
ble vedtatt. Departementet åpnet derfor for at man hvis 
ønskelig kunne se på dette spørsmålet på nytt. Dessverre 
meldte NHO inn interesse for å få dette vurdert, og en 
endelig avklaring i saken er derfor ikke kommet. 

2.4.2 Opplæringskontorene

Byggmesterforbundet har 30 opplæringskontorer tilsluttet 
som assosierte medlemmer. I tillegg til å informere om 
aktuelle saker fortløpende, tilrettelegger forbundet 
for en årlig samling for opplæringskontorene dagen 
før BNLs opplæringskonferanse. Møtet ble avviklet på 
Lillestrøm 12. juni med 24 deltakere. Sekvensen hvor det 
enkelte kontor presenterer seg selv og sine aktiviteter 
ble videreført. Aktuelle saker det ble orientert om i 
møtet var læreplanarbeidene i Fagfornyelsen, nytt 
bransjelærekompendium for Vg2 tømrerfaget, digitalisering 
av bransjelæra for Vg1 tømrerfaget og Yrkes-NM for 
tømrerfaget 2018 og 2020. Videre ny rekrutteringsfilm 
for kvinner til tømrerfaget, veien videre etter Yrkesfag 
2020 og oppfølging av utfallet av opplæringskontorenes 
landsmøteforslag i 2018. 

Til landsmøtet på Hamar i 2018 var det fra Byggmester-
forbundet Oslo og Akershus fremmet forslag om ønske om 
et mer forpliktende samarbeid med opplæringskontorene. 
Landsmøtet ga sin anbefaling til at dette skulle utredes 
nærmere, og i løpet av 2019 var det møter og dialog med 
opplæringskontorene. Utfallet av saken endte med at  
man styrket opplæringskontorenes posisjon i Utdannings-
utvalget, som er et rådgivende utvalg for forbundsstyret 

Byggmestrene på Vestlandet i møte med arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie, ber om økte ressurser til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Artikkel 
i Byggmesteren 23. august 2019.

Oppstartsmøte for læreplangruppa Vg2 og Vg3 tømrerfaget, 21. mars 2019. 
Byggmesterforbundet er representert v/Øivind Ørnevik, Fagsjef kompetanse.
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og daglig leder, og at kontorene selv velger sine to 
representanter. 

2.4.3 Lærlingeutvikling

I samarbeid med de tilsluttede opplæringskontorer har 
Byggmesterforbundet de senere årene ført statistikk over 

lærlingeutviklingen for tømrerfaget.  Ifølge Utdannings-
direktoratet var antall løpende lære-kontrakter i tømrer-
faget pr. 1. oktober 4085. Av dette utgjorde løpende 
lærekontrakter i tømrerfaget hos kontorene tilsluttet 
Byggmesterforbundet 2460 kontrakter (60,22 %). 

2.4.4   Retningslinjer for godkjenning av utenlandsk  
fagopplæring

I 2016 etablerte myndighetene en ordning for vurdering 
av utenlandsk fagutdanning fra EU-området opp mot 
norsk fagutdanning. Ordningen forvaltes av NOKUT som er 
underlagt Kunnskapsdepartementet og omfatter nå nitten 
fag fra Polen, Tyskland og de tre baltiske statene. 

Til å vurdere søknader opp mot gjeldende norske 
læreplaner har NOKUT nedsatt komitéer bestående av 
sakkyndige fra partene i arbeidslivet. Byggmesterforbundet 
er representert i komitéen for tømrerfaget. Siden 
ordningens oppstartet har komitéene opparbeidet 
seg stadig mer detaljkunnskap om de utenlandske 
fagutdanningene. 

Utviklingen i antall lærekontrakter i tømrerfaget hos opplæringskontorene tilsluttet Byggmesterforbundet. 

På et møte 21. november valgte Opplæringskontorene sine to representanter 
til Utdanningsutvalget; Are Søpstad fra Trondheim og Kristoffer Søgaard, 
Oslo og Akershus. 
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For tømrerfaget har det, som antatt, vist seg vanskelig 
å sammenligne læreplanene i de ulike land med norsk 
læreplan. Det er også opparbeidet seg en økt skepsis 
gjeldende enkelte lands læreplaner, noe som igjen har ført 
til avslag på de aller fleste søknadene. Tømrerfaget og våre 
byggeskikker er annerledes enn for flere andre fag i samme 
ordning. Eksempelvis finnes det fag som har tilnærmet 
identisk fagutdanning på tvers av landegrenser.  

Det er tømrerfaget som har fått desidert flest søknader, 
primært fra Polen og Litauen, og også gitt flest avslag. I 
2019 var det nedgang i antall søknader til tømrerfaget og 
ingen av dem har blitt godkjent. Departementet har varslet 
at de i begynnelsen av 2020 vil evaluere ordningen. 

2.4.5 Arbeid med andre saker på kompetanseområdet 

Arbeid med kompetanse og utdanning foregår kontinuerlig, 
delvis i BNLs kompetanseforum på tvers av bransjene, og i 
Byggmesterforbundet hvor særinteressene ivaretas. Videre 
har Byggmesterforbundet et eget Utdanningsutvalg som 
er et rådgivende organ for styret og daglig leder i spørsmål 
knyttet til utdanning og kompetanse. Utdanningsutvalget 
skal også følge utviklingen innenfor saksfeltet og har et 
selvstendig ansvar for å ta opp saker og spørsmål.

Det har i 2019 vært to møter og utvalget har bl.a. jobbet 
med å søke avklaring på følgende saker:
• Totrinns tømrerutdanning/todelt tømrerfag.
• Faglig modul i mesterutdanningen for tømrerfaget. 
• Forbundets forhold til fagskolen.
• “Arven” etter Anders Frøstrup.
• Forholdet mellom bransje/bedrift/opplæringskontor.

2.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Ansvaret for arbeidet med lønns- og arbeidsforhold er lagt 
til Byggenæringens Landsforening (BNL).  BNLs overordnede 
mål innenfor området er å sikre forsvarlig lønnsdannelse i 
samsvar med bedriftens lønnsomhet og verdiskaping. Med 
sin arbeidsgiveravdeling forestår BNL sammen med NHO 
både rådgivning, direkte medlemsbistand og gjennomføring 
av lønnsoppgjørene på vegne av alle tilsluttede bransjer 
i BNL-fellesskapet. Styret viser også til NHOs digitale 
plattform Arbinn.no som er medlemmenes digitale 
arbeidsgiverportal med god veiledning i både jus og HMS.

2.5.1 Byggmesterforbundets arbeidsgiverutvalg

I arbeidet med å sikre et organisert arbeidsliv er det 
avgjørende at overenskomster og tilhørende tariffavtaler 
er tilpasset dagens produksjon og bidrar til at næringen 
fremstår som attraktiv, styrker bedriftenes konkurranseevne 
i forhold til ikke organiserte bedrifter, og samtidig bidrar til 
konkurransedyktige lønns- arbeidsvilkår for de ansatte. 

Byggmesterforbundets arbeidsgiverutvalg er opprettet 
av styret med det formål å styrke Byggmesterforbundets 
engasjement på området og bidra til at aktuelle spørsmål 
gjeldende lønns- og arbeidsvilkår for medlemsbedrifter 
som er bundet av tariffavtale, på best mulig måte får 
ivaretatt sine interesser. Arbeidsgiverutvalget skal drøfte 
aktuelle saker og fremme innspill/forslag ovenfor BNL på 
Fellesoverenskomsten for Byggfag (FoB), tømrertariffen 
og andre arbeidsgiverspørsmål knyttet til lønns- og 
arbeidsgiverpolitikk. 

I 2017 nedla arbeidsgiverutvalget ett betydelig arbeide 
ved å gjennomgå hele overenskomsten og foreslå 
forenklinger av denne og bedre brukervennligheten. 
Videre foreslo arbeidsgiverutvalget omarbeiding av 
godtgjørelse for reise og opphold slik at de tilpasses dagens 
bo- og transportformer, samt at AFP-ordningen tas opp i 
lønnsoppgjøret 2018. 

2.5.2 Lønnsoppgjøret 2019 

Lønnsoppgjøret 2019 var et mellomoppgjør og ble 
gjennomført gjennom sentrale forhandlinger mellom NHO 
og LO. Garantert minstefortjeneste etter lønnsoppgjøret ble 
for fagarbeidere innenfor Fellesoverenskomsten for Byggfag 
per time kr. 209,70. For arbeidstakere uten fag-/svennebrev 
med minimum 1 års bransjeerfaring, kr. 196,50,- og 
arbeidstakere uten bransjeerfaring kr. 188,40. 

I 2019 har arbeidsgiverutvalget oppsummert resultatet av 
årets lønnsoppgjør. Utvalget er tilfreds med at gjeldende 
AFP-ordning skal utredes, men registrerer at tidsrammen 
som var satt ikke holder. Det er igangsatt ett arbeid med 
forenkling av FoB. Arbeidsgiverutvalget vil følge utviklingen 
i disse sakene og vedtok å gjenta kravene til endringer 
av satser i FoB, herunder reise- og opphold slik at dette 
fremmes i forbindelse med hovedoppgjøret i 2020.  
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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 og næringsinteressene for 
byggmestre og byggentreprenører legges. Det er fastsatt i 
vedtektene at hovedlinjene for arbeidet skal trekkes opp 
gjennom strategiplan. Gjeldende plan vedtatt av landsmøtet 
i 2017, omhandler perioden 2018 -2022 og er inndelt i 
følgende fem hovedområder: 

• Visjon 
• Utdanning, integrering og rekruttering 
• Lønns- og arbeidsgiverpolitikk 
• Bransje- og næringspolitikk 
• Kommunikasjon, markedsføring og profilering 
• Service/tjenester, medlemsrekruttering og organisering 

Handlingsplanen for 2019 er andre året i strategiperioden 
og har i hovedsak fulgt de samme arbeidsmålene som var 
gjeldende for 2018. 

3.2 Landsmøtet i Oslo

Byggmesterforbundet sitt 100. landsmøte ble avholdt 
fredag 24. mai på Radisson Blu Scandinavia Hotel – Oslo 
og avviklet i forbindelse med 100-årsjubileet. Jubileet ble 
behørig markert dagen før og er nærmere omtalt under  
pkt. 3.7.

I sin åpningstale til landsmøtet viste styreleder, Per Ove 
Sivertsen til at han ser på vervet som styreleder som 
ærefullt og en krevende oppgave. Dette med tanke på 
at han overtar etter forgjengere som Åsmund Østvold, 
Kjell Skog, Eskil Ørdal og Kjetil Eriksen. Sivertsen varslet 
at han ville videreføre forgjengernes arbeide, men 
samtidig ha en klar ambisjon om å sette sitt eget stempel 
på sin formannsperiode. Sivertsen viste videre til de 
store endringene i byggenæringen de senere årene, 
og at Byggmesterforbundet har arbeidet mye med de 
utenforliggende rammevilkårene som har møtt vår bransje 
og medlemsbedriftene. Internasjonaliseringen, og da særlig 
endringene i Europa, har satt dype spor. Mye av dette 
har vært positivt for byggenæringen som har opplevd en 
eventyrlig vekst og utvikling. Samtidig viste styreleder til at 
særlig den utførende egenproduserende delen av næringen 

har utfordringer og sliter med å oppnå lønnsomhet. 
Dette gjelder håndverksbransjene generelt, men også 
entreprenørene og byggmesterbedriftene. Bransjepolitisk 
har derfor arbeidet vært preget av fokus på allmenngjort 
minstelønn i byggfagene, byggereglene hvor man vil ha et 
tydeligere regelverk for å sikre kvalifikasjoner og nødvendig 
kontroll. Videre også regelverket for offentlige anskaffelser, 
seriøsitet i arbeidslivet og økende kriminalitet.

Styreleder viste til at han, sammen med nestleder har 
prioritert å reise rundt for å snakke direkte med noen 
lokalforeninger, og gjennom dette fått bekreftet sitt inntrykk 
av Byggmesterforbundets utfordringer. 

Styreleder viste til at organisasjonens formål er å 
samarbeide med andre organisasjoner og at man med 
tilslutning til BNL har gitt fra seg både fullmakter og 
synlighet i troen på at man kunne stå sterkere. Dessverre er 
konklusjonen at tiden er inne for å behandle spørsmålet om 
videre samarbeidsforhold til BNL. 

Styreleder viste videre til at vår bransje er avhengig av 
rammevilkår for seriøsitet, kvalifikasjoner, mulighet for 
egne ansatte fagarbeidere og å kunne fremstå attraktive 
slik at nye generasjoner vil komme til våre bedrifter. I den 
sammenheng viste Sivertsen til lokale aktiviteter knyttet 
til initiativ som “Uropatruljen” i Trondheim, og nå “Fair 
Play Bygg” i Oslo. Sivertsen rettet også oppmerksomheten 
mot egne erfaringer fra Telemark knyttet til oppdrag 
for det offentlige, hvor skjerpede anskaffelsesregler nå 
sikrer konkurranse på sunne vilkår, og dermed igjen blitt 
et interessant marked også for byggmesterbedrifter. Han 
varslet at Byggmesterforbundet vil fortsette arbeidet lokalt 
rundt om i landet for å få flere kommuner til å følge etter. 
Samtidig understreket styreleder at det gjenstår et betydelig 
arbeide der hvor bedriftene møter sine utfordringer i 
sitt lokale marked, og at det derfor er avgjørende at man 
følger vedtatt strategi om regionetablering for å styrke 
organisasjonen der ute hvor bedriftene er. 

Styreleder minnet om at 100 år etter at forbundet ble 
etablert, gjelder det samme grunnlaget for virksomheten 
som ved stiftelsen. Forretningsideen om å ivareta 
tømrerfaget og medlemmenes interesser ligger fast. 
Gjennom de 100 årene har Byggmesterforbundet møtt 
betydelige utfordringer, men hele tiden klart å rigge seg til 
i forhold til omgivelsene, slik at vi fortsatt står som en sterk 

3. Aktiviteter, medlemsservice og tjenester



aktør for vår bransje. Historien har lært oss at heller ikke 
organisasjonene kan stå stille når omgivelsene endrer seg.

I landsmøtesalen var 18 av 19 lokalforeninger representert, 
og forsamlingens personlige stemmer og fullmaktstemmer 
utgjorde til sammen 527 stemmer. Landsmøtet hadde 
to forslag til behandling og forslaget om etablering av 
studentmedlemskap under benevnelsen “Ung mester” ble 
enstemmig godkjent. Videre fremmet styret forslag til BNLs 
generalforsamling om endring av BNLs virksomhet til kun å 
ivareta arbeidsgiverområdet. Etter styreleders innledning 
til forslaget fulgte en bred debatt	før	saken	ble	tatt opp 
til avstemming hvor styrets forslag ble vedtatt med 476,5 
stemmer for styrets forslag, 20 stemmer imot og 30,5 
blanke stemmer. 

Under fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2020 
ble styrets innstilling om uendret medlemskontingent og en 
økning av serviceavgift enstemmig vedtatt. 

Under valgene ble styrets sammensetning endret ved at 
Rolf Eilerås – Vestfold gikk ut av styret. Fredrik Ringstad 
– Oslo/Akershus ble nytt styremedlem og Jo Ivar Rostad, 
Nord-Trøndelag ble valgt til nytt varamedlem. 

Rolf Eilerås – Vestfold ble nytt medlem av 
Hederstegnkomiteen, mens Hans Olav Hasund – Sunnmøre 
og Morten Andersen - Oslo/Akershus ble nye medlemmer 
i Organisasjonskomiteen. Rune Kristiansen – Buskerud, ble 
valgt inn som nytt medlem i valgkomitéen. 

Mange inntok talerstolen i debatten om BNL-forslaget. Blant andre:  

Stemmesedlene samles inn etter avstemningen.

Anders Øiaas, Trondheim

Sindre Sandberg, Østfold

Ulf Larsen, Østfold

Geir Ove Lunde, Bergen

Kjetil Eriksen, Oslo

Harald Hansen, Oslo og Akershus

Eskil Ørdal, Nord-Trøndelag

Arne Kristiansen, Helgeland



Byggmesterforbundet Salten ved formann 
Bjørn Dypvik ønsket velkommen til 
neste års landsmøte i Bodø, sammen 
med regionleder Anne Marit Stork og 
Lars Arne Ellefsen. Landsmøtet i Bodø 
ble imidlertid dessverre avlyst grunnet 
koronapandemien.

Styrebordet. 

LANDSMØTE

12

Styreleder Per Ove Sivertsen holder 
sin åpningstale til landsmøtet.

Rolf Eilerås, Vestfold takkes av som styremedlem. Styreleder i Byggmesterforsikring AS, Ulf Larsen, takker 
av Helge Guldbrandsen for hans store innsats som 
daglig leder i selskapet siden oppstarten i 2003. 
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3.3 Formannskonferansen i Stjørdal

De årlige formannskonferansene er en viktig møteplass 
for lokale tillitsvalgte, styret, administrasjonen i forbundet 
og datterselskapene. Videre er representanter fra 
opplæringskontorene invitert til å delta på konferansen. Det 
var i alt 52 deltakere på årets konferanse som ble avholdt 
21.-22. november på Scandic Hell Hotell i Stjørdal. 

Styreleder Per Ove Sivertsen åpnet konferansen ved å 
vise til at formannskonferansen er stedet for å ta pulsen 
på organisasjonen, lufte problemstillinger og utfordringer, 
samt en arena for lagbygging og for å bli kjent på tvers i 
organisasjonen. Videre la han fram en rekke eksempler på 
den betydelige faglige og politiske aktiviteten som pågår 
både sentralt og lokalt i forbundet. Forbundet har markert 
seg i flere aktuelle saker, blant annet mht. utfordringene 
med arbeidskriminalitet, seriøsitet, konkurransevridning og 
byggeregler. Ikke minst har forbundet fått økt synlighet og 
en sterkere påvirkningskraft der det er opprettet regioner. 

Etter at landsmøtet i mai vedtok styrets forslag om endring 
av BNLs virksomhet, ble det lagt opp til at forbundets videre 
forhold til BNL skulle diskuteres på Formannskonferansen. 
Dette ble gjort gjennom en redegjørelse av status fra 
styreleder, samt gruppearbeider med påfølgende diskusjon. 
Se mer om dette under punkt 4.1. Byggenæringens 
Landsforening.  

Et annet spørsmål som ble behandlet i gruppearbeider var: 
“Er utvikling av et digitalt anbudstorg hvor seriøse kunder 
og seriøse organiserte bygghåndverksbedrifter finner 
hverandre - en god ide?”.  Her var det delte meninger og 
administrasjonen har i etterkant av konferansen startet opp 
et arbeid med å utrede nærmere om det er ønskelig med 
en slik tjeneste, samt vurdere alternative løsninger for en 
eventuell ny anbudstjeneste.   

Åsmund Østvold holdt innlegget “Hva er forutsetningene 
for å få en god bunnlinje”, hvor han tok utgangspunkt i 
egen bedrift Beto-Bygg AS, som gjennom årene har opplevd 
både oppturer og nedturer. Til tross for at man har lykkes 
i å opparbeide en solid og god drift, pekte Østvold også på 
utfordringer for bedriften de siste årene, blant annet med 
at tømrersvenner forsvinner til større entreprenører der 
de tilbys høyere lønn. Dette har også gjort at det ikke er 
kapasitet blant instruktører til å ta inn det antall lærlinger 
de ønsker. Å ta inn lærlinger for å utdanne dem til gode 
tømrere har hele tiden vært strategien for å rekruttere 
fagarbeidere til bedriften. 

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus gjennomførte i 
2018/2019 en rekke bedriftsbesøk hos både medlemmer og 
ikke medlemmer. Arvid Søgaard redegjorde for erfaringer 
og konklusjoner fra disse samtalene som i stor grad dreide 
seg om nytte av medlemskap i Byggmesterforbundet og 
kjennskap til/bruk av medlemsfordeler. Tilbakemeldingene 
viser blant annet at det er for lite kjennskap til medlems-
tilbudene og organisasjonen generelt, videre at avstanden 
mellom medlemmer og organisasjonen er for stor, og 
at det er vanskelig å nå ut til medlemmene med skriftlig 
informasjon. Det bør derfor være mer direkte kontakt og 
oppsøkende virksomhet med besøk hos bedrift/byggeplass. 
Det kom også fram at det var få medlemmer som i det 
hele tatt hadde noe forhold til NHO og BNL, mens de som 
hadde benyttet seg av tilbud hos Byggmesterforbundet 
var stort sett fornøyd. Spesielt var mange fornøyde med 
forsikringsordningene og servicen hos Byggmesterforsikring 
AS. 

Andre aktuelle temaer det ble informert om under 
konferansen: 

•   Nasjonale føringer tilknyttet fortetting og knutepunkts 
strategien – en utfordring for enebolig - og 
småhusmarkedet 

•  Sen saksgang i kommunene angående byggesøknader 
•  Medlemsutviklingen 2019 
•  Lokal aktivitet i regi av regionledere. 
•   Kurskatalogen 2020 og tilbud om faglige foredrag på 

lokalforeningsmøtene

Før styreleder avsluttet konferansen, ble det orientert om 
opplegg for neste års landsmøte i Bodø. 
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Det var i alt 52 deltakere på årets formannskonferanse.

Arvid Søgaard orienterte om erfaringer fra bedriftsbesøk hos medlemmer 
og ikke-medlemmer i Oslo og Akershus. 

Sindre Sandberg orienterte om erfaringer med sen saksgang i byggesaker. 

Åsmund Østvold holdt innlegget “Hva er forutsetningene for å få en god 
bunnlinje”.

Anders Øiaas legger fram synspunkter om anbudstorg for medlemmer, 
etter gruppearbeid.

Ulf Larsen, Arild Andersen og Frank Pedersen om utfordringene i Østfold 
rundt fortetting og knutepunkts-strategi. 

Regionleder Anne Marit Stork orienterte 
om aktiviteten i Region Nord. 



Å ta inn lærlinger for å utdanne 
dem til gode tømrere har hele tiden 

vært strategien for å rekruttere 
fagarbeidere til bedriften. 

Åsmund Østvold, Beto-Bygg AS
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3.4. Medlemsservice og tjenester 

Byggmesterforbundet har blant annet som formål å bistå 
sine bedriftsmedlemmer i spørsmål av teknisk, økonomisk 
og juridisk art. 

Gjennom Byggmesterforbundet sin posisjon i 
forhold til samarbeidende organisasjoner og brede 
myndighetskontakt, er administrasjonen tett på temaer og 
saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Interessen for 
organisasjonens kompetanse på ulike områder er god, både 
fra myndighetssiden og i andre miljøer. Dette gir de som 
arbeider med rådgivning til medlemsbedriftene innenfor 
fag, regelverk og jus, gode rammevilkår i forhold til å gi 
oppdaterte råd i aktuelle spørsmål i bedriftenes hverdag. 

3.4.1 Fagavdelingen 

Byggmesterforbundets fagkonsulenter driver utstrakt 
rådgiving og kursvirksomhet innenfor hele det brede 
spekteret i faget. Særlig legges det vekt på standarder, 
byggdetaljblader, samt plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Fagavdelingen bistår også juridisk 
avdeling i forbindelse med saker tilknyttet tekniske 
spørsmål og forhold relatert til byggereglene. Videre har 
fagavdelingen i 2019 bidratt med leveranser til blimester.com 
og levert konsulenttjenester til bransjeforeningen Norske 
Trevarer. Det er også startet opp ett strategiprosjekt for å 
avklare Byggmesterforbundets posisjon i forhold til utvikling 
av IT-systemer og mulige samarbeidskonstellasjoner med 
aktuelle selskaper i bransjen. 

3.4.2 Juridisk avdeling 

Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i 
tvistesaker, og veiledning i kontraktspørsmål blir tatt vel 
imot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser er 
fortsatt stort. Tilbudet hvor forbundets jurister tilbyr seg å 
holde møter lokalt med medlemmer, som på forhånd har 
bestilt tid for gjennomgang av saker, har vært opprettholdt 
i perioden. 

Juridisk avdeling har også i 2019 holdt flere kurs for 
Byggmesterskolen og foredrag på lokalforeningsmøter, 
vært med i komitearbeid i Standard Norge og deltatt i 
arbeidet med utredning av ulike saker samt avgivelse av 
høringsuttalelser. 

Det er i tillegg et løpende behov for juridisk rådgivning 
innenfor det arbeidsrettslige området. Tjenestene på dette 
området ytes direkte av BNLs arbeidsgiveravdeling.  

3.4.3 Byggmesterskolen

Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet 
til kompetansetilbudet til medlemmer og andre aktører i 
bransjen. Det legges ned et betydelig arbeide for å sikre at 
kursene er relevante og at kurstilbudet har sitt utspring i de 
aktiviteter som fremkommer av utviklingen i bransjen og 
endringer i lov- og regelverk. Det har i 2019 vært 556 (572*) 
deltakere fordelt på 39 (44*) gjennomførte kurs. (*tall 2018)

Det ble utarbeidet en egen kurskatalog for 2020 som er 
sendt ut til alle medlemmer i digital form. Videre er det på 
hjemmesiden alltid oppdatert kurskalender, med tilhørende 
kursbeskrivelse og plattform for elektronisk påmelding. 

Det nye kurset “Arbeider på eksisterende bygg”, utviklet av 
Byggmesterforbundets fagkonsulenter, var et av de mest populære  
kursene i 2019. 
Artikkel i Byggmesteren 1. april 2019.
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3.4.4 Produkter

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

3.4.4.1 KalkOnline og KS Online
Byggmesterforbundet tilbyr det egenutviklede 
kalkulasjonsprogrammet KalkOnline, - et enkelt og digitalt 
kalkulasjonsverktøy som gir brukeren full kontroll på 
byggeprosjektene. Videre styringssystemet KS Online. Det 
er gitt rådgivning og opplæring i programmene, som bl.a. er 
gjennomført ved gratis brukerkurs og en rekke besøk ute i 
bedriftene. 

3.4.4.2 Basiskunnskap for tømrerfaget Vg1, Tømrerfaget 
Vg2 og Bransjelære for tømrerfaget Vg3/opplæring i bedrift 
Byggmesterforbundet har i samarbeid med 
Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo, utviklet og 
utgitt tre kompendier for bruk i tømreropplæringen. 
Læremateriellets formål er å bidra til kvalitet på innholdet, 
og en mest mulig lik praktisering av tømrerutdanningen 
rundt om i landet. Kompendiene, med tilhørende 
presentasjoner for undervisning, selges til skoler og 
opplæringskontor. 

Basiskunnskap for tømrerfaget kom i første utgave juni 
2016. I siste kvartal 2019 ble det igangsatt en revidering 
av kompendiet. Målgruppen for dette kompendiet er 
byggfagelever, tømrerlærlinger, voksenlærlinger og 
praksiskandidater med lite eller ingen kunnskap om 
tømrerfaget. Nivåmessig egner kompendiet seg godt for 
elever i Vg1 og vekslingsmodellen, men også for de som 
har jobbet en stund i faget og ønsker å starte det formelle 
utdanningsløpet frem mot svennebrev i tømrerfaget. 

Bransjelære for tømrerfaget for Vg3-nivå, ble utviklet 
allerede i 2011 og revidert i henholdsvis 2014 og 2018. 
Kompendiet foreligger nå i sin 3. utgave datert februar 
2018. 

Tømrerfaget Vg2 ble utviklet i løpet av første halvår 
i 2019, med utgivelse i juni. Innholdsmessig er dette 
kompendiet lagt opp som forberedelse til den sentralgitte 
teorieksamen TMF3102 tømrer, som er en skriftlig 5-timers 
eksamen. Praksiskandidater og lærlinger innen tømrerfaget 
må bestå denne før de kan meldes opp til svenneprøve. 

3.4.4.3 Fordelstorget
Byggmesterforbundet har, alene eller i samarbeid med 
andre bransjeforeninger, forhandlet fram gunstige avtaler 
for medlemmene. Disse er gjort tilgjengelig på portalen 
Fordelstorget. Avtalene gjelder blant annet:

• Drivstoff
• Elektronisk timeregistrering
• Anleggsterminal 
• Mobiltelefoni
• Dekk/felger
• Elektronisk kjørebok og utstyrskontroll
• Strømavtale
• Inkassotjenester
• Kredittvurdering
• Arbeidsklær
• Hjemmesider/webdesign
• Profileringsartikler
• Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og kurs
• Vare- og personbiler

I perioden er det kommet på plass avtale med 3 nye 
leverandører, - Toyota Norge på vare- og personbiler,  
Norsk Førstehjelp på førstehjelpsutstyr og kurs og Mobile 
Worker på utstyrskontroll/-sporing.  

3.4.4.4 E-blankettløsning hos Standard Online 
Byggmesterforbundet har en avtale med Standard Online 
om frikjøp av byggeblanketter (standardkontrakter) for 
medlemmer. Avtalen omfatter både proffblanketter 

Harald Hansen, daglig leder for Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og 
Akershus, markedsansvarlig Mona Veslum og fagkonsulent Øivind Ørnevik i 
Byggmesterforbundet er fornøyde med at det siste kompendiet, “Tømrer- 
faget Vg2”, i forbundets bransjelæreserie nå er på plass. 
Foto: Byggmesteren.
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og forbrukerblanketter til Håndverkertjenesteloven og 
Bustadoppføringslova. Alle blankettene ligger tilgjengelig i 
e-blankettløsning med inngang via Medlemsnettet. 

3.4.5 Høringer 

Byggmesterforbundet blir gjennom året invitert til å delta 
i en rekke høringer. Det foretas en nøye gjennomgang 
av relevansen for medlemsbedriftene og bransjene. 
Enkelte høringer er av mer generell karakter og besvares 
også av NHO. Videre er administrasjonen engasjert i 
de høringer hvor man har besluttet at BNL svarer på 
vegne av alle de tilknyttede bransjeforeninger. I 2019 
har Byggmesterforbundet engasjert seg særlig i følgende 
høringsforslag: 

• Forskrift - krav til bygningssakkyndige
• Læreplan VG2 og VG3
• Endringer i plan- og bygningsloven gjeldende for 

eksisterende bygg
• Behandling av forbrukerklager

3.5 Kommunikasjon, profilering og rekruttering

Administrasjonen har i hele perioden profilert Bygg-
mesterforbundet, våre saksfelt og tilbud gjennom den 
aktiviteten som har pågått, - blant annet med en rekke 
foredrag, både eksternt og i lokale medlemsmøter, gjennom 

vår utstrakte kursvirksomhet, og ved bedriftsbesøk. Ikke 
minst også ved kontakten i det daglige med medlems-
bedrifter, ikke-medlemmer, media, politikere og andre 
bransjer i næringen. 

3.5.1 Nettsider og sosiale medier

Bruk av digitale kanaler er viktig og effektivt for å synliggjøre 
forbundets synspunkter og aktiviteter, både til medlemmer 
og andre. Byggmesterforbundet er blant de mest aktive 
bransjeforeningene i byggenæringen på sosiale medier. 
Vi har svært god aktivitet på vår Facebook-side hvor vi 
har passert 3 600 følgere. I tillegg er det etablert egne 
Facebook-sider for regionene. Vi benytter fremming/
annonsering for å få god spredning av enkelte innlegg 
som vi ønsker å nå bredt ut med. Dette har vi har lykkes 
godt med, noe som bidrar til at flere blir kjent med 
Byggmesterforbundet og prioriterte saker vi jobber med. I 
tillegg har vi aktivitet på Twitter v/daglig leder.  

Byggmesterforbundets åpne hjemmeside er innrettet 
først og fremst mot potensielle medlemmer og forbrukere 
som ønsker å finne en byggmester. Informasjon som er 
forbeholdt medlemmer ligger på Medlemsnettet som 
krever innlogging. Det har i perioden vært en økning i 
besøkende på våre nettsider på hele 79 %. Fra 24.970 
besøkende i 2018 til 44.764 i 2019. Vi ser av statistikken 
at dette har en klar sammenheng med Google Adwords 
Display og retargeting kampanje som har vært kjørt i 8 mnd. 
i 2019. Budskap i kampanjen var “Velg fagfolk til jobben”, 
med lenke til landingssiden “Våre medlemmer hjelper deg” 
hvor vi har råd til forbrukere og oppfordrer til å finne og 
bruke medlemsbedrifter. 

Eksempel fra Fredriksstad Blad på annonser generert av Google ads og 
retargeting kampanje. 

I høringssvaret til forslag om endringer 
i plan- og bygningsloven uttaler 
Byggmesterforbundet blant annet: I stedet 
for et «romslig og skjønnsbasert» regelverk, 
må det utarbeides en ny teknisk forskrift 
for eksisterende bygg, kombinert med 
veiledning og preakseptert tolkning/ytelser. 
Artikkel i Byggmesteren 4. september 2019. 



I tillegg til egen hjemmeside administrerer Byggmester-
forbundet følgende nettsider:
www.kalkonline.no, www.ksonline.no, www.blitømrer.no og 
www.hvvkurs.no. 

Registeret for uavhengige kontrollører som Byggmester-
forbundet opprettet for noen år tilbake har pr. utgangen  
av året 204 foretak registrert, omtrent det samme  
som året før. Registeret er tilgjengelig via  
byggmesterforbundet.no. Her kan de som har behov 
for det, enkelt finne uavhengig kontrollør i sitt område. 
Oppføring i registeret er gratis for foretaket. 

3.5.2 Presse og media

Ansatte og tillitsvalgte i Byggmesterforbundet stiller så 
langt det er mulig opp på henvendelser fra media, og vår 
synlighet i media har økt sammenlignet med året før. Det 
er i 2019 registrert totalt 199 artikler i nettmedier hvor 
Byggmesterforbundet sentralt eller lokalavdelinger er 
omtalt (145 artikler i 2018). I tillegg er det registrert 48 
artikler på trykk og 3 TV/radio-innslag. 
Juridisk avdeling og fagavdeling har bidratt med faglig stoff 
og artikler til Byggmesteren. Daglig leder er spaltist i bladet 
under vignetten “FIAs hjørne”. 

I tillegg til medieomtale og bruk av egne digitale medier, 
har Byggmesterforbundet vært synlig med annonsering/
profilering følgende steder:

• Byggmesteren, 1 eller flere annonser i alle 10 utgaver
• Mesteren (utgis av Mesterbrevnemnda), annonse i alle 

4 utgaver
• Temabilag Bolig i Dagbladet, annonse i mars
• Temaavis Velg Yrkesfag, annonse i desember. 

Distribuert i Dagbladet, utdanningogjobb.no, 
yrkesmesser, ungdomsskoler og videregående skoler.

• Annonse i brosjyre for blimester.com
• Google Adwords Display kampanje “Velg fagfolk”, jan., 

feb., mars, mai, juni, aug., sept., okt., nov.
• Nettannonsering hos byggmesteren.as
• Annonsering på Facebook
• Samarbeid med boligmappa.no – gratis oppføring for 

medlemmer

3.5.3 Bygg Reis Deg

Byggmesterforbundet, Byggmesterforsikring og 
Byggforlaget deltok med felles stand på Bygg Reis Deg den 
16. - 19. oktober. Det var ny besøksrekord for messen med 

43.590 besøkende. Forbundet hadde fokus på lansering 
av HVV-boken digitalt, framvisning av våre produkter KS 
Online og Kalk Online, i tillegg generelt om medlemskap 
med blant annet fremvisning av film med medlemsbedrifter 
og egen trykksak om Ung Byggmester. Vårt 100-års 
jubileum ble også markert i form av dekor på standen. 
Bli Mester var også med på standen for å markedsføre 
mesterstudiet. Vi hadde meget godt besøk og interesse for 
alle produkter som ble vist fram, og også noen interessenter 
mht. medlemskap. 

Byggmesterforbundet deltok i seminarprogrammet med 
to 30-minutters foredrag om våtromsarbeider (HVV) hver 
dag, ett beregnet på håndverkeren og ett beregnet på 
forbrukere. Det var varierende oppmøte, men på enkelte av 
seminarene var det opp imot 15 personer til stede. 

Inntil Bygg Reis Deg ble det fra fremtidensbygg.
no gitt ut en fyldig utgave av magasinet Fremtidens 
Byggenæring. Byggmesterforbundet ble i anledning 
100-årsjubilet gjennom intervju med daglig leder, gitt 
stor oppmerksomhet. I intervjuet ble det god anledning 
til å omtale temaer som bl.a.: byggmesterbedrifter som 
kompetansebedrifter, utfordringene med mangel på 
kvalifisert arbeidskraft, teoretisering av fagutdanningen og 
de mange mulighetene som åpner seg for de som velger 
yrkesfag. 

 Standen er klar.
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3.5.4 Informasjon til medlemmer

Administrasjonen har deltatt på en rekke lokale 
medlemsmøter med aktuell informasjon og faglige foredrag. 
Det er også gjennomført besøk hos flere medlemsbedrifter 
rundt om i landet. 

Det ble sendt ut 10 elektroniske nyhetsbrev til medlemmer 
i perioden. Nyheter og informasjon om medlemsfordeler 
er også til enhver tid tilgjengelig for medlemmer på 
Medlemsnett. I tillegg er faglige nyheter tilgjengelig 
gjennom abonnement på Byggmesteren som er inkludert i 
medlemskontingenten. 

Alle nye bedriftsmedlemmer blir kontaktet av 
administrasjonen i løpet av det første året etter innmelding. 
Denne oppfølgingen oppfattes positivt av bedriftene. 

3.5.5 Medlemsrekruttering

I perioden har det vært økt fokus på rekruttering av 
nye medlemmer. Administrasjonen, regionene og noen 
av lokalforeningene har jevnlig dialog med potensielle 
medlemmer på telefon og e-post. Denne aktiviteten er 
trappet opp med mer oppsøkende virksomhet, og ulike 
aktiviteter for å nå ut med informasjon til bedrifter som ikke 
er medlem.  

Vi er klare til å ta imot publikum.

Bli Mester var også representert på standen. 

Inge Bauge fra Byggmestrenes Servicekontor 
i Bergen, sammen med fagkonsulent Jens-
Morten Søreide og Anne Marit Stork, regionleder 
Byggmesterforbundet Nord. 

God stemning og mange interesserte besøkende.    

Mange ville prøve seg i vår konkurranse om å trekke 
“gullblyanten”.

Fagkonsulentene Tor Ole Larsen og Nils Jørgen 
Brodin foran “våtromsveggen”, - bygget for 
anledningen for å promotere HVV-boken.  

Forsikringsrådgiver Jens Christian Sundem fra 
Byggmesterforsikring AS noterer for å følge opp 
interessenter. 

Besøk av Anders G. Øiaas fra Timberbygg i 
Trondheim og tidligere styremedlem Rolf Eilerås  
fra Tønsberg. 

Nils Jørgen Brodin holder foredrag om 
våtromsarbeider på åpent seminar. 



Styrets redegjørelse
2019 21

3.5.5.1 Verveaktiviteter
Det har vært arrangert åpne fagdager/bransjemøter flere 
steder i landet hvor både medlemmer og ikke-medlemmer 
har vært invitert. Dette er gjennomført i Tromsø, Bodø, 
Kristiansand, Harstad, Mo i Rana, Østfold, Skien, Skei i Sogn 
og Fjordane, Ørsta på Sunnmøre og Tromsø. I tillegg til 
samlinger har det, spesielt der det er opprettet regioner, 
vært en økende oppsøkende virksomhet med besøk hos 
enkeltbedrifter. 

Medlemskap har vært synliggjort ved deltakelse på messer 
og arrangementer, - med Bygg Reis Deg som den største. 
Ikke-medlemmer som deltar på Byggmesterskolens kurs, får 
informasjon om medlemskap. Det samme gjelder studenter 
hos Bli Mester. Annonsering vedrørende medlemskap 
gjøres jevnlig i Byggmesteren og i bladet Mestern som utgis 
av Mesterbrevnemnda. 

Sarpsborg, Østfold 28. august

Skien, Telemark 2. april

Skei, Sogn og Fjordane 6. november

Ørsta, Møre og Romsdal, 5. november

Godt oppmøte på åpne fagdager/bransjemøter: 
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3.5.5.2 Rekrutteringsmateriell
Det er utarbeidet ny vervebrosjyre i både elektronisk 
og trykket versjon. Brosjyren ligger ute på forbundets 
hjemmeside, og er tilgjengelig for lokalforeninger/regioner 
til bruk i verveaktivitet lokalt. 

Filmer fra 5 medlemsbedrifter som ble laget til 
jubileumskonferansen er brukt i sosiale medier. Det er i 
tillegg blitt laget en kortere versjon klippet sammen av de 
5 filmene, med fokus på nytte av medlemskapet. Denne er 
brukt på hjemmeside, i sosiale medier, på fagdager og på 
Bygg Reis Deg-messen. Regionkontorene har fått roll ups 
vedrørende medlemskap til bruk på lokale arrangement.  

3.5.5.3 Ung Mester
I mai vedtok landsmøtet å etablere studentmedlemsskap 
for “Ung mester”. Det er utarbeidet egen brosjyre 
vedrørende tilbudet og nettsider er oppdatert med 
mulighet for innmelding for studenter. Tilbudet ble 
lansert under Bygg Reis Deg. Brosjyren er tilgjengelig 
for region-/og lokalforeninger til bruk i vervearbeid, og 
studenter hos Bli Mester blir informert om muligheten for 
studentmedlemskap.  

3.5.6 Rekruttering til tømrerfaget

Som tidligere er “BliTømrer”-logoen benyttet for 
felles profilering av tømrerfaget, og de fleste av 
opplæringskontorene tilknyttet Byggmesterforbundet har 
aktivt brukt produkter og materiell som er gjort tilgjengelig, 
eller benytter logoen på eget materiell. 

I tillegg til å promotere tømrerfaget på sosiale medier, 
har vi hatt annonse i temaavisen Velg Yrkesfag som er 
distribuert riksdekkende med Dagbladet, på nettsiden 
utdanningogjobb.no, samt på yrkesmesser, ungdomsskoler 
og videregående skoler.

Byggmesterforbundet er med i rekrutteringsgruppe i regi av 
BNL hvor alle bransjene har en felles interesse og et felles 
mål om å rekruttere flere inn til byggfagene. Bransjene 
samarbeider om dette blant annet gjennom nettsiden “Vi 
Bygger Norge” og kampanjer på sosiale medier. Det har 
i perioden vært særlig fokus på rekruttering av kvinner 
til næringen. Vi har i denne forbindelse deltatt på ulike 
workshops i regi av BNL, hvor fokus har vært å finne tiltak 
som kan stimulere til at flere kvinner velger byggenæringen. 

Nytt brosjyremateriell

Takk til Ous & Emdal Bygg, Mest Bygg, 
Øyli Bygg, Byggmester Stølsvik og 
Byggproffen Bodø som sporty stilte opp 
til filming.
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Innslag på NRK i forbindelse med BNLs konferanse om kvinner i 
byggenæringen 30. januar 2019.

3.6 Arbeid i komiteer og arbeidsgrupper 

3.6.1 Samarbeidet med Standard Norge

Byggmesterforbundet er medlem av Standard Norge. 
Standardisering innenfor bygg, anlegg og eiendom (BAE) 
har historisk vært et område med stor aktivitet og utgjør 
en betydelig andel av aktiviteten i Standard Norge. 
Standardene angir regler og retningslinjer for prosjektering, 
utførelse, produktdokumentasjon og prøving, beskrivelser 
for anbud og kontrakter. En annen oppgave for Standard 
Norge er at de er ansvarlige for å tilpasse standarder til 
internasjonal utvikling, og ikke minst har Standard Norge 
ansvaret for harmonisering og innføring av standarder som 
følge av EØS-avtalen. I den senere tid er det økende fokus 
på standardisering som en forutsetning for en forventet 
økende digitalisering.  

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som 
styres av standardiseringskomiteer oppnevnt av sektorstyret 
for bygg og anlegg. Deltakelse i standardiseringsarbeid er 
meget ressurskrevende, og det foretas derfor en streng 
vurdering av de invitasjoner som mottas fra Standard 
Norge. 

3.6.2 Avtaleblanketter Bustadoppføringslova

Etter initiativ fra Byggmesterforbundet har Standard Norge 
oppnevnt en komité for revidering av avtaleblanketter 
(3425 og 3426). I 2019 har komitearbeidet arbeidet med å 
tilpasse vilkår i forhold til gjennomførte lovendringer. Videre 
er det fortsatt interessemotsetninger i komiteen knyttet 
til omfanget av potensielle forsikringsforpliktelser utover 
kontraktsarbeider for entreprenøren. 

3.6.3 Direktoratet for byggkvalitet – DiBK

Fagavdelingen har generelt god kontakt og dialog med DiBK. 
Gjennom året har det vært samtaler og møter knyttet til 
flere enkeltsaker. 

3.7 100-årsjubileum

Den 26. mars 1919 ble Bygg- og Tømrermesternes Lands- 
sammenslutning (BTL) stiftet. Stiftelsesmøtet fant sted 
i lokalene til Oslo Håndverks- og industriforening i 
Rosenkrantz’ gate 7. Dette var starten for byggmestrenes 
bransjeorganisasjon, som senere fikk navnet Norges 
Byggmesterforbund, og deretter Byggmesterforbundet. 100 
års-jubileèt ble markert på flere måter gjennom hele 2019. 

Forberedelsene til jubileet startet allerede i desember 
2017, da skribent og journalist Ove Sjøstrøm ble engasjert 
til oppdraget å skrive jubileumsboka som fikk tittelen “En 
ny arbeidsdag”. I boka blir organisasjonens og tømrerfagets 
historie dokumentert, - sett fra Byggmesterforbundet, fra 
medlemmene, fra fagarbeideren og fra bedriftenes ståsted 
gjennom dybdeintervjuer med sentrale aktører i og rundt 
forbundet. Boka er først og fremst konsentrert om de siste 
25 årene, men gir også tilbakeblikk i historien, og ikke 
minst refleksjoner rundt tømrerfaget og byggmesterens 
rolle i fremtiden. Boken ble ferdigstilt til forbundets 
jubileumsfeiring som fant sted i mai.  

Selve jubileumsdagen, 26. mars, ble markert ved at Bygg-
mesterforbundets styre avholdt styremøte i de samme 
lokalene i Rosenkrantz gate hvor stiftelsen fant sted i 1919. 

En ny arbeidsdag

Ove 
Sjøstrøm

 Byggm
esterforbundet fyller 100 år  l  1919–2019

En ny 
arbeidsdag

 Byggmesterforbundet fyller 100 år 
1919–2019

Ove Sjøstrøm

 ISBN 978-82-992240-1-7

26. mars 1919 samles 25 byggmestre 
fra hele landet for å stifte Bygg- og Tømrer- 

mestrenes Landssammenslutning (BTL) i landets 
hovedstad. Det nye og landsdekkende forbundet 

skal gjennom hundre år kjempe for 
medlemsbedriftene gjennom økonomiske 

opp- og nedturer. I tillegg skal det føre politiske 
kamper på vegne av tømrerfaget og medlemmene. 

Forbundet har virket i takt med 
samfunnsendringer som har grepet rett inn 

i byggmestrenes og tømrerfagets rammevilkår 
og arbeidshverdag. De siste 25 årene har 

utdanningsreformer og den store 
arbeidsinnvandringen, spesielt fra Øst-Europa, 
satt forbundet og medlemsbedriftene på harde 

prøver. Uten Byggmesterforbundets 
og medlemsbedriftenes utrettelige jobb for 
faget er det ikke sikkert Norge hadde hatt 

et levedyktig og interessant fag å tilby 
ungdommen som velger yrkesfag i dag.

En ny arbeidsdag

Ove Sjøstrøm

Jubileumsbok omslag - trykkform.indd   1 26.02.2019   10:30

Jubileumsboken.
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Møtet ble etterfulgt av middag for styret, administrasjonen i 
forbundet og ledelsen i datterselskapene Byggforlaget AS og 
Byggmesterforsikring AS. 
Hovedmarkeringen av jubileet ble lagt inntil forbundets 
landsmøte i Oslo i mai. Torsdag 23. mai samlet 
over 200 medlemmer, ledsagere og gjester seg til 
jubileumskonferanse og jubileumsmiddag på Radisson 
Blu Scandinavia Hotel. Programmet for konferansen var, 
som i jubileumsboken, med fokus på framtiden og «En 
ny arbeidsdag”. Blant foredragsholderne var tømrer og 
opplæringskonsulent Mille Johnsen som åpnet konferansen 
med et foredrag om kvinner i tømrerfaget. Statssekretær 
i kommunal- og moderniseringsdepartementet Thorleif 
Fluer Vikre snakket om «Framtidens byggmester i et 
politisk perspektiv». Professor i økonomisk historie, Ola 
H. Grytten, tok for seg «Økonomi i byggenæringen i et 

klimaperspektiv», mens journalist og “tekno-nerd” i NRK 
Beta, Eirik Solheim, presenterte nyttige og mindre nyttige 
teknologiske krumspring. Videre holdt NHOs president 
Arvid Moss hilsningstale. 
Mellom foredragene ble det vist innslag med filmer fra 
fem ulike medlemsbedrifter rundt om i landet, som viste 
bredden i virksomheten blant forbundets medlemmer. 
Som avslutning ble jubileumsboken presentert og delt 
ut til alle gjestene. Det hele ble ledet med sikker hånd av 
konferansier Eirik Bergersen. 

Feiringen fortsatte på kvelden med storstilt jubileums-
middag og god underholdning. I løpet av middagen ble vi 
tatt med på en historisk reise gjennom musikalske innslag, 
ledet av musiker og komiker Jon Niklas Rønning, som hadde 
med seg flere dyktige artister på laget.  

Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21 holdt en presentasjon om veien til beste praksis, 

og overrasket deretter med å tildele Byggmesterforbundet Bygg 21’s pris for 

“Beste Praksis”. Daglig leder Frank Ivar Andersen takker for prisen, sammen med 

styreleder Per Ove Sivertsen. 

Ove Sjøstrøm, forfatter av 100 års jubileum-boken “En ny arbeidsdag”



Salen fylles til jubileumskonferanse

Professor i økonomisk historie Ola H. Grytten

NHO-president Arvid Moss

Konferansier Eirik Bergersen

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre får overrakt 

jubileumsboken etter sitt foredrag

Mille Johnsen, tømrer og opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus

Servering og god stemning i pausen 
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Åsmund Østvold ble tildelt forbundets hederstegn. 

Medalje, diplom og blomster ble overrakt av 

styreleder Per Ove Sivertsen og Bjørn Kvingedal, 

leder i hederstegnkomiteen.  

Styreleder Per Ove Sivertsen holder jubileumstale.  

Inge Bauge, leder i Byggmesterforbundet Region Vest, introduserte på vegne av alle lokalforeningene en spesiell gave, - en ny “Byggmestrenes sang”.
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Byggmesterforbundet har siden dannelsen av forbundet 
i 1919 samarbeidet med andre organisasjoner i 
byggenæringen og næringslivet for øvrig. Strategien 
bak dette er at best mulig gjennomslag i saker oppnås i 
fellesskap med andre der hvor det er tilstrekkelig felles 
interesser. Byggmesterforbundets medlemsbedrifter 
er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO 
og forbundet er som bransjeorganisasjon tilsluttet 
Byggenæringens Landsforening - BNL. 

4.1 Byggenæringens Landsforening - BNL

BNL er paraplyorganisasjon for 15 bransjeforeninger i 
byggenæringen. Tilsammen dekker BNL hele næringskjeden 
i bygg og anlegg og representerer ca. 4 000 bedrifter 
med 75 000 ansatte. Byggmesterforbundet er, målt 
etter antall ansatte i medlemsbedriftene, den nest 
største organisasjonen i BNL. BNL er den tredje største 
landsforeningen i NHO. 

Med bakgrunn i flere år med interessemotsetninger og 
uenighet i BNL og mellom bransjeorganisasjonene innenfor 
flere politikkområder ble det i BNLs generalforsamling 
i 2017 vedtatt en ny strategiplan. Denne viste til at 
markedene er i stor endring og at dette også gir utfordringer 
i byggenæringen. BNLs nye strategi la til grunn at den for sitt 
arbeid skulle basere dette på fire stolper for organiseringen 
av arbeidslivet: 

1. Frontfagsmodellen må sikres
2. Lærlingordning 
3. Fast ansatte som hovedmodell 
4. Høy organisasjonsgrad. En forutsetning er et seriøst 
arbeidsliv.

Innenfor arbeidsgiverområdet knyttet til tariff, 
overenskomst og lønnsoppgjør, er det godt samarbeide 
mellom BNL og de tilsluttede bransjeforeninger. BNL yter 
god service, bistand og rådgivning til Byggmesterforbundets 
medlemsbedrifter. 

Styrets vurdering er at BNL innenfor avgjørende 
politikkområder, etter varslet kursendring i 2017, ikke har 
fulgt opp egen strategi. Årsaken til dette synes i hovedsak 
å være strukturelt og at utviklingen i næringen og mellom 

bransjene, har medført at det ikke lenger er tilstrekkelig 
fellesnevnere for å kunne bli enig om å føre en felles politikk 
slik det er lagt til grunn i BNLs formålsparagraf. På den 
bakgrunn fremmet styret forslag til landsmøte i 2019 om 
å omorganisere Byggenæringens Landsforening til kun å 
ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende 
overenskomster. Landsmøtets flertall ga sin støtte til styrets 
forslag om å fremme dette for BNLs generalforsamling. 
I BNLs generalforsamling ble dette nedstemt med stort 
flertall, men samtidig fikk forslaget verbal støtte fra mange 
bransjer. 

Med henvisning til at det var uttrykt verbal støtte til 
Byggmesterforbundets synspunkter om behov for 
kursendring, arbeidet styret gjennom annet halvår med 
å få en avklaring med BNL om det reelt sett var vilje til 
kursendring. Ved utgangen av året konstaterer styret at det 
har vært god dialog med BNL, men at denne dessverre ikke 
har gitt konkrete resultater.

Fra BNLs generalforsamling 28. mai, hvor Byggmesterforbundets forslag om 
omorganisering av BNL ble nedstemt. Foto: Byggmesteren.

4.2 Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

NHO er den ledende næringsorganisasjonen i Norge når 
den arbeider med saker knyttet til verdiskapning og øvrige 
spørsmål knyttet til næringslivets rammevilkår. Samtidig 
er NHO preget av sin bredde i tilslutning av bransjer og 
næringer med ulike behov og interesser. 

4.   Byggenæringens Landsforening og Næringslivets  
Hovedorganisasjon 
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5.1 Byggforlaget AS

Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren med 
nettstedet www.byggmesteren.as. Byggmesterforbundet 
eier alle selskapets aksjer.
 
Byggmesteren har stor tillit og en sterk posisjon som 
nisjeblad for tømrerfaget i byggenæringen. Nyhetsbrev som 
sendes ut pr. e-post to ganger ukentlig, blir godt mottatt. 
 
I 2019 har selskapet videreført satsingen på digitale 
plattformer ved økt aktivitet og med en betalingsordning for 
det redaksjonelle innholdet på nettsidene. Sosiale medier 
benyttes i markedsføring av nettsider og blad. Selskapet 
oppnådde i 2019 et godt resultat.
 
Byggforlaget AS er samlokalisert med Byggmesterforbundet 
i Sørkedalsveien 9 i Oslo. Per Bjørn Lotherington er 
daglig leder/redaktør. Staben består av tre ansatte. 
Abonnementsarbeid drives av ekstern leverandør. 
Selskapets styre består av Roy Skorstad - styreleder, Arild 
Kolltveit og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer.

5.2 Byggmesterforsikring AS 

Byggmesterforbundet er 100 % eier  
av Byggmesterforsikring AS. Selskapet er agent for ulike 
forsikringsselskaper og tar ikke selv forsikringsrisiko 
ovenfor kunden, men har under-liggende risikoavtaler 
med forsikrings-selskapene. Selskapets inntekter og 
resultat er derfor ut fra provisjoner og “suksessfee” 
for agentvirksomheten i de tilfeller ordningen går med 
overskudd. I tillegg tilbyr selskapet garantiprodukter.

En betydelig andel av forbundets bedriftsmedlemmer har 
en eller flere forsikringer i selskapet. Byggmesterforsikring 
AS har også avtaler med Norske Murmestres Landsforening 
og Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund om 
forsikringer for deres medlemmer. 

2019 var preget av store endringer i selskapet, blant annet 
ved at det ansatt ny daglig leder etter Helge Gulbrandsen, 
som har ledet selskapet helt siden oppstarten i 2003. 

Kolbjørn Røstelien er daglig leder og selskapets styre har 
bestått av Ulf Larsen styreleder, Bjørn Rune Markhus, Rolf 
Tollefsen, Thor Steinar Sandvik og Frank Ivar Andersen som 
styremedlemmer.

Styret registrerer at NHO på mange områder gjør et godt 
arbeide for å ivareta næringslivets overordnede vilkår, 
men anser samtidig at NHO fortsatt har en vei å gå for å 
favne bredden i NHO-fellesskapet og i større grad forstår 
situasjonen for håndverksbransjene i byggenæringen 
spesielt, og profilerer seg mer på dette feltet utad. 

Under NHOs generalforsamling i 2018 ble Kjell Skog – 
Tromsø, valgt inn i NHOs hovedstyre for en periode på to år. 

Styret er meget positive til at NHO i forbindelse med 
lønnsoppgjøret i 2018 tok opp problemstillingene knyttet 
til AFP-ordningen og at arbeide med dette spørsmålet 
videreføres. 

5. Selskaper og organisasjonsmessig samarbeid

Kolbjørn Røstelien er ny daglig 
leder i Byggmesterforsikring AS.
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Styret har i perioden avholdt 6 styremøter hvorav 
ett styreseminar. Videre har styret deltatt på 
formannskonferansen avholdt i Stjørdal i november. 
Styret var også Byggmesterforbundets delegater til BNLs 

generalforsamling i juni og avholdt ett felles styremøte 
med BNL i september. Videre har styreleder deltatt i BNLs 
styreledersamlinger. 

6. Styrets arbeid

5.3 Blimester 

Blimester ble etablert i 2015 av 7 landsomfattende 
bransjeforeninger i bygghåndverksbransjene og 
senere har Glassbransjeforbundet og Norske Trevarer 
tilsluttet seg organisasjonen. Blimester har avtale med 
Mesterbrevnemnda og tilbyr mesterbrevundervisning til 
fremtidige håndverksmestere i alle byggfag. 

Etter at undervisningsvirksomheten startet opp høsten 2016 
er det tatt opp to studentkull i året og totalt 260 studenter 
siden oppstart. Etter gjennomført etableringsfase ble 2019 
preget av en tilnærmet normal driftsituasjon og godt kjent 
tilbyder av en landsomfattende, enhetlig mesterutdanning i 
alle byggfag underlagt mesterbrevordningen.
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Styret
Per Ove Sivertsen  Porsgrunn styreleder
Thor Steinar Sandvik  Stavanger nestleder
Roy Erling Skorstad Trondheim styremedlem
Odd Arvid Bjørnstad  Rakkestad  styremedlem 
Arild Kolltveit  Bergen   styremedlem
Fredrik Ringstad   Romerike styremedlem
Jo Ivar Rostad   Levanger varamedlem

Hederstegnkomite

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

Styret, fra venstre Odd Arvid Bjørnstad, Arild Kolltveit, Thor Steinar Sandvik, Per Ove Sivertsen, Roy Skorstad, Fredrik Ringstad, Jo Ivar Rostad.

Bjørn Kvingedal   Bergen - leder
Christian Weltz   Oslo 
Ulf Larsen   Moss
Rolf Eilerås  Tønsberg

Organisasjonskomité

Oddmund Sand  Trondheim - leder 
Kjell Nilsen   Tromsø
Hans Olav Hasund Sunnmøre  
Morten Andersen  Oslo / Akershus 

Valgkomité

Ulf Larsen -leder  Moss - leder
Pål Øye   Oslo   
Are Søpstad  Trondheim
Leif Ingar Liane   Skien
Bjørn Rune Markhus Bergen  
Harald Grayston   Bryne
Rune Kristiansen  Buskerud 
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Øvrige tillitsvalgte, og representasjon

NHOs hovedstyre

Kjell Skog

Styret BNL

Åsmund Østvold 

Generalforsamling BNL

Per Ove Sivertsen
Thor Steinar Sandvik
Roy Erling Skorstad 
Rolf Eilerås
Odd Arvid Bjørnstad
Arild Kolltveit
Fredrik Ringstad

Forhandlingsutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten 
for byggfag

Kjell Nilsen

Arbeidsgiverutvalget

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

Utdanningsutvalget  

Kjell Skog – leder
Per Ove Sivertsen
Inge Bauge
Arvid Søgaard
Svein Inge Espevik 
Jo Ivar Rostad
Øivind Ørnevik  

Standard Norge

Ragnhild Krefting Kullerud – Revisjon avtaleblanketter i 
henhold til Bustadoppføringslova
Tor Ole Larsen – 346 Fuktkomiteen
Nils Jørgen Brodin - SN/K 428 - Revidering av NS 
3420-S Isolering, tetting og tekking

Dør- og vinduskontroll (NKDV)

Jan Arne Heisholt - styremedlem

Bygg 21

Frank Ivar Andersen – strategisk råd

Referansegruppen for Byggkvalitetutvalget

Frank Ivar Andersen – medlem
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Byggmesterforbundet har ved utgangen av 2019 tilslutning 
fra 19 lokalforeninger med varierende størrelse og 
aktivitetsnivå. I tillegg er en gruppe medlemmer uten 
tilknytning til lokalforening registrert som enkeltstående 
medlemmer. 

8.1 Strukturendringer av lokalforeninger

I strategisk plan gjeldende for 2018 – 2022 er det vedtatt at 
Byggmesterforbundet skal utvikle en sterkere og mer synlig 
bransjeorganisasjon for tømrerfaget og medlemsbedriftene, 
og at dette skal gjennomføres gjennom etablering av 
regioner med administrative ressurser som støtte til 
lokalforeningene. 

Arbeidet med regionutviklingen fortsetter. I perioden 
ble det besluttet å etablere Byggmesterforbundet region 
Oslo og Akershus, og regionlederstilling ble utlyst i 
september. Året før ble Byggmesterforbundet Nord og 
Byggmesterforbundet Østfold etablert. I Østfold er det 
ansatt ny regionleder i starten av 2019. 

Regionlederne er sekretærer for lokalforeningene i sine 
respektive regioner, gir medlemsservice og bistand til 
medlemsbedriftene, driver medlemsverving og ivaretar 
bedriftenes lokale rammebetingelser. Regionlederne er 
også en kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt 
myndighetsapparat, organisasjoner og andre aktører 
med tilknytning til byggenæringen. Styret registrerer 
med tilfredshet at Byggmesterforbundets aktivitet, 
medlemsservice og synlighet der hvor det er etablert 

regioner er økt betydelig.  Erfaringene fra Nord-Norge og 
Østfold gjennom 2019 viser at administrative ressurser 
lokalt gir bedre medlemsservice, synlighet og sterkere 
markering av medlemsbedriftenes interesser i sine lokale 
markeder.

8. Lokalforeninger

Frank Pedersen er ny regionleder i Østfold.

Anne-Marit Stork, regionleder Nord, sammen med 
medlemsbedrift Byggproffen AS, i artikkel i Avisa 
Nordland 20. februar.

Frank Pedersen, regionleder Østfold med 
debattinnlegg i Fredriksstad Blad 30. april. 
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8.2   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 2019 er det gitt følgende tilbud til 
lokalforeningene. 

Juridiske temaer 

• Hovedforskjellene på bustadoppføringslova og 
håndverkertjenesteloven  

• Standardkontrakter for håndverkertjenester – praktisk 
gjennomgang 

• Tips fra advokaten som kan hindre krangel om 
sluttoppgjøret 

• Aktuelle domsavsigelser fra entrepriserettens område 
• Entreprisemodeller – ulike konsekvenser og 

ansvarsroller 

Forsikringstemaer 

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

Byggfaglige temaer 

• Flate tak og isolerte terrasser – prinsipper, utfordringer 
og tekniske løsninger

• Balkongdører, terrasse og universell utforming 
• Storformat fliser og fallforhold 
• Etterisolering eksisterende bygg 
• Dampsperre
• Styringssystem og krav til dokumentasjon - Hvordan 

oppfylle kravene i plan- og bygningsloven og 
internkontrollforskriften?

• Krav til prosjekt-/byggeplassleder
• Hvordan drive produktive byggeplasser

HMS-temaer 

• Hvordan dokumentere stillasbygging iht forskrift og 
møte Arbeidstilsynets tilsynsstrategi? 

• Digitalisering som verktøy i HMS arbeidet i bedrift 
og på byggeplass. Hvordan bygge opp HMS systemet 
digitalt i egen bedrift og dokumentere sikring av 
byggeplass. 

Digitale plattformer, systemer og produkter 

• KalkOnline 
• KS Online 
• Boligmappa.no –nyttig tjeneste for boligeiere og 

håndverkere 
• Bruk medlemsfordelene optimalt
• Timeregistrering og adgangskontroll 

Andre temaer 

• GDPR – personvernhåndtering i medlemsbedrifter
• Bli kjent med Arbinn 
• Innlegg ved daglig leder 

Tilbudet om faglige temaer bidrar til gode medlemsmøter 
med faglig nytte. Samtidig fører det til god kontakt 
mellom lokalforeningene, forbundets administrasjon og 
Byggmesterforsikring AS.
I 2019 var det meget god oppslutning om mange av 
møtene. Særlig positivt var det at det var stor deltagelse fra 
ansatte i bedriftene og fra potensielle medlemsbedrifter. 

Kurs og kompetanseutvikling er en god foreningsaktivitet 
og det har også i 2019 vært et godt samarbeid mellom 
Byggmesterskolen og flere lokalforeninger om kurs ute i 
foreningene. 

Fagkonsulent Øivind Ørnevik 
har vært landet rundt med 

foredraget om “Flate tak og 
isolerte terrasser”.  
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9.  Medlemstall, omsetning og antall ansatte i medlemsbedriftene 

Tall etter skråstrek viser oppgang/nedgang fra året før. 

Bedrifter Personlige/
passive/assosierte Totalt

Byggmesterforbundet Bergen 93/-3 25/+2 118/-1

Byggmesterforbundet Buskerud 63/-3 9 72/-3

Byggmesterforbundet Haugesund 29/+1 3 32/+1

Byggmesterforbundet Hedmark 21/+1 5 26/+1

Byggmesterforbundet Helgeland 10/+1 1 11/+1

Byggmesterforbundet Nord 28/+1 11 39/+1

Byggmesterforbundet Nord Trøndelag 37/+2 1/-1 38/+1

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus 179/+2 36/+1 215/+3

Byggmesterforbundet Rogaland 49/-2 16 65/-2

Byggmesterforbundet Salten 21 3 24

Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane 22/-1 6 28/-1

Byggmesterforbundet Sunnmøre 19/+1 4 23/+1

Byggmesterforbundet Telemark 31/+1 4/+1 35/+2

Byggmesterforbundet Vestfold 43/-5 11/+2 54/-3

Byggmesterforbundet Voss & Hardanger 18/+1 3 21/+1

Byggmesterforbundet Østfold 66/+1 11/-3 77/-2

Byggmestrenes Forening i Kristiansund 18 2 20

Fredrikstad Byggmesterlaug 25 3 28

Trondhjems Byggmesterlaug 38/-8 18/+5 56/-3

Enkeltstående medlemmer 86/-1 25/+1 111

Til	sammen	2019 896 197 1093

2019 viser en svak reduksjon i antall medlemsbedrifter med 
en nedgang på 11 bedrifter mot 48 året før. Den totale 
omsetningen er på 23,5 milliarder mot 23,4 i 2018. Antall 
ansatte i medlemsbedriftene er 9583, mot 9557 i 2018. 

Gjennomsnittlig antall ansatte er nå 10,7. Antall lærlinger er 
1224 mot 1231 i 2018. 
Tallene viser at det er en utflating av utmeldelser, 
omsetning, antall ansatte og lærlinger.
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År Medlemsbedrifter

2009 1195

2010 1176

2011 1189

2012 1143

2013 1112

2014 1082

2015 1039

2016 1009

2017 955

2018 907

2019 896

Utviklingen i antall medlemsbedrifter:

10. Økonomi  Nøkkeltall

Årets resultat er negativt med kr. 1.940’. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, 
fyllestgjørende informasjon om driften i året, og 
om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet 
forhold etter balansedagen som er av betydning for 
bedømmelsen av Byggmesterforbundet. 
Byggmesterforbundet sitt underskudd er på kr. 1.940’ 
i 2019, mot underskudd kr. 250’ i 2018 og resultatet 
er blant annet preget av kostnader forbundet med 
100-årsjubileet. Dette medfører at egenkapitalen endres 
fra kr. 29.700 til kr. 27.760’. 

Omsetning gikk ned fra kr.28.545’ (2018) til kr. 27.839’ i 
2019 og driftskostnadene økte fra kr. 29.492’ (2018) til  
kr. 31.986’ i 2019.  
Egenkapitalen i Byggmesterforbundet er god. 
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og styret 
bekrefter at årsregnskapet for 2019 er satt opp under 
denne forutsetning. 

Styret vil allikevel understreke at den situasjon som 
oppstod i 1. kvartal 2020 forårsaket av koronaviruset, 
med påfølgende negative konsekvenser for økonomi 
og arbeidsliv vil gi utfordringer for bransjen og 
medlemsbedriftene. Omfanget og varigheten av dette kan 
ikke fastslås på nåværende tidspunkt, men styret vil følge 
situasjonen tett og foreta de nødvendige tilpasninger av 
driften relatert til utviklingen fremover. 

 2019 2018

Sum	driftsinntekter 27 839 28 545

 

Personalkostnader 13 636 13 751

Adm. og driftskostnader 18 350 15 741

Sum	driftskostnader 31 986 29 492

DRIFTSRESULTAT - 4 147 -947

Netto finansposter 2 218 708

RESULTAT FØR SKATT - 1 930 -238

Skattekostnad -10 -12

ÅRSRESULTAT - 1 940 -250

 

BALANSE

Sum anleggsmidler 2 162 1 931

Sum omløpsmidler 29 836 31 223

SUM	EIENDELER 31 998 33 153

Sum egenkapital 27 760 29 700

Sum gjeld 4 238 3 454

SUM	EGENKAPITAL	OG	GJELD 31 998 33 153
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Administrasjonen er lokalisert i Sørkedalsveien 9, Oslo sammen med Byggforlaget AS, Norske Murmestres Landsforening 
og Blimester.com. Ansatte pr. 31.12.2019:

11.  Administrasjon

Frank	Ivar	Andersen
Daglig leder

Mona	Veslum
Markedsansvarlig

Camilla	Stenumgård		 
Advokat

Ragnhild	Krefting	 
Kullerud			 
Advokat 

Nils	Jørgen	Brodin
Fagkonsulent

Åsmund	Herfoss	
Kurskonsulent

Anne	Marit	Stork	
Regionleder Nord  

(kontor i Bodø)

Jens-Morten	Søreide	
Fagkonsulent

Eva	Andresen
Administrasjonssekretær 

Frank	Pedersen
Regionleder Østfold  
(kontor i Sarpsborg)

Øivind	Ørnevik
Fagsjef kompetanse

Tor	Ole	Larsen	
Fagkonsulent

Arbeidsmiljø

Det er et godt arbeidsmiljø og virksomheten påvirker ikke 
det ytre miljøet. 

Det har i løpet av året vært et sykefravær på 3,19 % mot 
4,93 % foregående år. Dette fordelt ved egen sykdom på 
3,15 % og 0,04 % på barns sykdom.

Det har ikke vært noen skader eller ulykker.

Likestilling
Det er ingen kvinner i styret eller i forbundets komiteer og 
utvalg. 

I Byggmesterforbundet sin administrasjon er det ved 
utgangen av 2019 en kvinneandel på 40 %.

Oslo, 12. mai 2020

 Per Ove Sivertsen Thor Steinar Sandvik Roy Erling Skorstad 
 Styreleder Nestleder Styremedlem

 Odd Arvid Bjørnstad Arild Kolltveit Fredrik Ringstad
 Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

Frank Ivar Andersen
Daglig leder
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