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2020 ble annerledesåret. 

Det startet med signaler fra 
myndighetene om at Norge var 
på vei ut av en lang og god 
økonomisk periode med høy 
aktivitet. Signalene gikk på 
forventninger til endringer i 
økonomien med behov for 
omstillinger i samfunnet og 
strukturelle endringer for 
øvrig. 

I tillegg til denne 
utviklingen var det 
ved inngangen av året 
signaler om en pandemi 
ute i verden som etter 
hvert også spredde seg til 
Europa og Norge. Den 12. 
mars besluttet regjeringen å 
innføre kraftige nedstengning 
av hele samfunnet. Dette 
berørte også byggenæringen 
i sterk grad og kom til å prege 
medlemsbedriftenes hverdag, og 
Byggmesterforbundets aktiviteter gjennom 
hele resten av 2020 og inn i 2021.  

I 2. kvartal sank aktiviteten i byggsektoren med 2,8 % 
som følge av smitteverntiltak og denne nedgangen er den 
kraftigste som er målt av SSB siden finanskrisen i 2009. I 
andre halvår stabiliserte situasjonen seg noe og totalt for 
2020 endte nedgangen for byggsektoren med 3,1 %. Det 
bemerkes at nedgangen sammenlignes med foregående 
år med svært god vekst i byggenæringen. Innenfor 
boligbyggingen falt igangsettingen med 5 %. 

For Byggmesterforbundets medlemsbedrifter ble 
det registrert høyere etterspørsel i ROT-markedet og 
vurderingen er at medlemsbedriftene så langt i pandemien, 
er noe mindre berørt av markedsutviklingen enn næringen 
totalt. Det antas at dette delvis kan forklares med mindre 
konkurranse fra utenlandske aktører som særlig har møtt 
utfordringer tilknyttet myndighetenes smitteverntiltak og 

økt kontroll ved grensene. 
Samarbeidet med opplærings-

kontorene i bransjen er godt, og i 
2020 har det vært avholdt flere 

digitale møter med kontorene 
hvor særlig lærlingsituasjonen 
som følge av pandemien har 

vært et sentralt tema. Det 
har også i nært samarbeide 
med opplæringskontorene 
blitt avgitt høringssvar til 
endringer i opplærings-
loven som er foreslått av 
et regjeringsoppnevnt 
utvalg i en offentlig 
utredning.

Som følge av pandemien 
måtte Byggmester-

forbundet omprioritere 
arbeidsoppgaver og 

gjøre store endringer 
i sine medlemstilbud. 

Kommunikasjon og 
medlemstilbud ble i stor grad 

flyttet over til digitale plattformer. Mye 
av rådgivningen har vært “koronarelatert”, 

men man har i stor grad opprettholdt 
hovedarbeidsoppgavene som er ivaretagelse og utvikling av 
tømrerfaget og kompetanse i medlemsbedriftene. Videre 
har aktiviteten for tilbud om faglig/juridisk bistand og faglig 
medlemsservice vært på ett normalt nivå. 

Styret vurderer det slik at deler av de nye arbeidsformer 
og endringer i tjenestetilbudet i mer digital retning vil 
videreføres etter at smittesituasjonen er under kontroll. 

Utover at styrets og administrasjonens arbeide har 
vært preget av smittesituasjonen, har også spørsmålet 
om å få avklart mulighetene for en mer effektiv 
landsforeningstilknytning i NHO vært en sak som har krevd 
stort engasjement i styret.  

1. GENERELLE BETRAKTNINGER
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2. AKTUELLE SAKER

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 
enkeltmedlemmer. 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  

Med bakgrunn i stor uro og kritikk fra næringen varslet 
regjeringen i 2017 full gjennomgang av byggereglene 
tilknyttet kvalifikasjonskrav, byggkvalitet, saksbehandling, 
godkjenningsordninger, seriøsitet og tilsyn. 

I 2018 oppnevnte regjeringen Byggkvalitetutvalget. 
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 og fremla 
sin rapport i februar. Rapporten har vært på høring og 
Byggmesterforbundet deltok i en felles arbeidsgruppe i BNL 
med å utarbeide ett felles høringssvar. I tillegg er det avgitt 
eget høringssvar hvor styret gir sin støtte til hovedpunktene 
i rapporten når den viser til:  

1.  Tydelig plassering av ansvaret for at reglene etterleves 
2.  En kompetent næring 
3.  Effektiv kontroll og økt oppdagelsesrisiko
4.   Et forståelig og hensiktsmessig regelverk som er lett å 

etterleve 
5.   Opplyste bestillere, slik at det lønner seg å levere kvalitet 

og være seriøs

Etter høringsrunden har Byggmesterforbundet 
sammen med Byggmesterforsikring AS vært involvert 
i utredningsarbeider igangsatt av departementet som 
følge av Byggkvalitetutvalgets forslag om etablering 
av egen forsikringsordning for nye boliger. Videre har 
administrasjonen deltatt i møte med ansvarlig statsråd 

sammen med et engere utvalg av organisasjoner som var 
invitert inn for å besvare enkelte spørsmål til utvalgets 
forslag. 

Forslagene fra Byggkvalitetutvalget innebærer både lov- 
og forskriftsendringer. Med henvisning til regjeringens 
målsetning om å ha nytt regelverk operativt fra sommeren 
2022, forventes det fremleggelse av lovforslag til stortinget 
våren 2021.

 

Byggkvalitetutvalget la fram 
sin rapport i februar. 

Som en av 12 utvalgte næringsaktører deltok Byggmesterforbundet den 
16. september i innspillsmøte om Byggkvalitetutvalgets forslag - Forsvarlig 
byggkvalitet. Møtet med Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai 
Astrup foregikk digitalt, og hver av aktørene fikk anledning til å holde et 6 
minutters innlegg. 
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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 
Byggekostnadsutvalget. Utvalgets mandat er å vurdere 
mulighetene for å utvikle en plattform for omforent 
beregning av kostnader som følge av regelverksendringer. 
Videre har også spørsmål tilknyttet klima-/ miljø og sirkulær 
økonomi fått økt fokus fra myndighetene. 

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. Det er derfor beklagelig at det i 
2020 har kommet signaler at det nå arbeides for å gjøre 
denne til “Norgesmodellen”. 

Byggmesterforbundet har i 2020 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”. Selv om 
ikke alt er optimalt med alternative og skjerpede modeller 
ser man at der det strammes til, trekker det konkurransen i 
positiv retning for bedrifter med egenproduksjon. 

I juni ble det kjent at EFTAs overvåkingsorgan, ESA 
har stilt spørsmål til norske myndigheter gjeldende 
at regelverket stiller krav til at leveranser begrenses 
til to ledd. Administrasjonen deltok i et møte i 
regi av NHO hvor man møtte representanter fra 
næringsdepartementet. Møtet avdekket kjent uenighet 
mellom EBA og Byggmesterforbundet, både i forhold til 
leverandørledd og at innleie ikke teller som ledd. Videre ga 
Byggmesterforbundet på oppfordring fra departementet, 
forslag til andre måter å sikre “sosiale hensyn” på, enn å 
telle leverandørledd. Etter møtet med departementet har 
Byggmesterforbundet, representert med juridisk avdeling, 

deltatt i et møte direkte med ESA for å redegjøre for 
Byggmesterforbundets interesser i saken.  

I 2020 ble det rapportert at det var en betydelig nedgang 
i antall utlysninger av mindre oppdrag og det er særlig 
negativt for Byggmesterforbundets medlemmer og andre 
håndverksbransjer. Nedgangen i antall utlysninger skyldes 
åpenbart endringen i anskaffelsesforskriften i 2016 som 
innebar heving av terskelverdier for utlysning av mindre 
oppdrag. Etter påtrykk fra byggmester Åsmund Østvold 
ble det i Stortinget fremmet et representantforslag til 
lovfesting av endringer i anskaffelsesreglene for de minste 
oppdragene. Dette for å sikre flere utlysninger og krav 
til kompetanse, ansatte fagarbeidere og lærlinger hos 
tilbyderne. Forslaget fikk flertall i komiteinnstillingen, men 
falt dessverre under plenumsbehandlingen i stortingssalen. 

I samarbeid med NHO har det vært arbeidet videre med 
saken da man legger til grunn at det fortsatt kan være 
muligheter for å endre resultatet ved ny behandling i 
Stortinget. 

– Innfør Lille-Doffin og prekvalifisér lærebedriftene. Dette kan samtidig være 
en test på alternative innkjøpsrutiner for håndverkstjenester, hvor andre 
faktorer enn «billig» verdsettes, sa Åsmund Østvold i artikkel i Byggmesteren 
29. april. Foto: Byggmesteren. 

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 som dermed undergraver norske 
samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. 
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I motsetning til tidligere år har det i 2020 vært noe 
mindre seriøsitetsutfordringer enn tidligere år. Det 
antas at dette skyldes inngripende tiltak tilknyttet 
smittesituasjonen og dermed kun er en temporær 
endring. De store utfordringene, både for myndighetene 
og organisasjonene innenfor dette saksfeltet, er ikke 
endret. Dette undergraver sunn konkurranse, fortsetter å 
utfordre den norske modellen, det organiserte arbeidslivet 
og trepartssamarbeidet mellom myndighetene og 
organisasjonene i arbeidslivet. De lokale initiativene 
Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim, “Fair Play 
Bygg i Oslo og Akershus”, “Fair Play Bygg Rogaland” 
samt “Medbyggerne i Vestfold/Telemark, hvor 
Byggmesterforbundet lokalt har et stort engasjement, gjør 
et godt arbeide og har styrket sin posisjon. 

Stortinget vedtok med virkning fra 2019 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 for innleie fra bemanningsselskaper, gjennom 
lovens paragraf 14-12(2), begrenses til bedrifter bundet 
av landsomfattende tariffavtale. Som forventet har dette 

fått den konsekvens at bedrifter uten tariffavtale, til en viss 
grad nå utestenges fra markedet og at arbeidstakersiden 
kommer mer på banen og “går etter” disse bedriftene. 
Lovendringen åpner også for rimelig stort handlingsrom 
for innleie så fremt man har en form for tarifftilknytning. I 
praksis har derfor endringen ikke gitt den effekt som enkelte 
så for seg. Presset om ytterligere innskjerpinger er derfor 
økende og risikoen for at det kan komme et totalforbud mot 
innleie er til stede.  

2.4 Kompetanse 

2.4.1 Yrkesutdanningen

I 2018 besluttet myndighetene at det ville bli innført en 
endring av struktur for yrkesfagene. For tømrerfaget er 
det fastsatt eget VG2-løp som er et stort skritt i riktig 
retning når det gjelder å få flere fagtimer og en styrket 
tømrerutdanning. 

Arbeidet som startet opp i 2019 i tømrerfagets 
læreplangruppe for Vg2 og Vg3 med å utarbeide nye 
læreplaner, er blitt fullført i løpet av året. Læreplanene 
har vært på høring og det ble fra Byggmesterforbundet 
kun avgitt mindre merknader. Dette fordi forbundet 
var representert i læreplangruppa for Vg2 og Vg3, og at 
arbeidet er rammet inn tilpasset for hele skolestrukturen. 

2.4.2 Opplæringskontorene 

Byggmesterforbundet har 31 opplæringskontorer 
tilsluttet som assosierte medlemmer. Det er avholdt seks 
videomøter mellom forbundet og de daglige lederne for 
opplæringskontorene. Møtene har jevnt over hatt god 
oppslutning med rundt 25 deltakere. Temaene har i stor 
grad handlet om markedssituasjonene lokalt rundt i landet 
under pandemien, sett opp mot inntaket av lærlinger 

Fair Play Bygg Oslo og omegn, Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim 
og Fair Play Bygg Rogaland, gikk i juni sammen om å etablere Fair 
Play Bygg Norge, med Roy Skorstad (byggmester og styremedlem i 
Byggmesterforbundet), som styreleder. Formålet med samarbeidet er å 
koordinere drift og aktivitet, og være en felles stemme overfor sentrale 
myndigheter og organisasjoner. Artikkel i Byggmesteren 25. juni.

Det har i perioden vært god dialog med opplæringskontorene gjennom 
jevnlige møter på Teams.
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og permitteringer, samt tiltakspakker fra myndighetene. 
Videre har man arbeidet med høringen til ny opplæringslov, 
og i den forbindelse opplæringskontorenes fremtidige 
rolle, samt orientert om arbeidet med læreplanene for 
tømrerfaget.  

2.4.3 Lærlingeutvikling

I samarbeid med de tilsluttede opplæringskontorer har 
Byggmesterforbundet de senere årene ført statistikk over 
lærlingeutviklingen for tømrerfaget og det er positivt å 
kunne konstatere utviklingen innenfor samtlige kategorier 
lærlinger. 

Med henvisning til Utdanningsdirektoratets oversikt over 
antall løpende lærekontrakter i tømrerfaget pr. 1. oktober 
utgjør antall løpende lærekontrakter i tømrerfaget hos 
kontorene tilsluttet Byggmesterforbundet, 2 650 kontrakter 
av totalt 4 111.

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 (KD) og omfatter pr. i 
dag 19 fag fra Polen, Tyskland og de tre baltiske statene. 

Basert på NOKUT’s egen erfaringsrapport utarbeidet i 
2019, valgte myndighetene å nedsette en arbeidsgruppe 
for å vurdere de fremlagt problemstillinger. Den nedsatte 
arbeidsgruppen konkluderte med at en utvidelse av 
ordningen med dagens innretning, vil medføre utfordringer. 
Arbeidsgruppen anbefalte bl.a. at en videreføring 
av ordningen må ivareta ordningens formål som en 
dokumentbasert godkjenningsordning for utenlandsk 
fag- og yrkesopplæring. Byggmesterforbundet er rådspurt 
flere ganger underveis, og har opparbeidet en god dialog 
med NOKUT. Ordningen løper videre parallelt med at den 
evalueres og forbedres. 

Utviklingen i antall lærekontrakter i tømrerfaget hos opplæringskontorene tilsluttet Byggmesterforbundet.
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2.4.5 Arbeid med andre saker på kompetanseområdet 

Utover arbeidet med nye fagplaner og høringsarbeidet i 
forbindelse med forslag til ny opplæringslov, har arbeidet 
med kompetanse og utdanning på øvrige områder vært noe 
preget av pandemien.

Forbundet har 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 er 
gjennomført to møter i utvalget hvorav det ene ble avholdt 
sammen med bransjeforeningene for maler- og murerfaget. 

2.5 Lønns- og arbeidsvilkår

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. 

Ansvaret for arbeidet med lønns- og arbeidsforhold var 
også i 2020 lagt til BNLs arbeidsgiveravdeling som sammen 
med NHO yter både rådgivning, direkte medlemsbistand 
og gjennomføring av lønnsoppgjørene på vegne av alle 
tilsluttede bransjer i BNL-fellesskapet. Styret registrerer 
med tilfredshet også økende direkte bruk av NHOs digitale 
plattform Arbinn.no som er medlemmenes digitale 
arbeidsgiverportal med god veiledning i både jus og HMS.

Som følge av pandemien oppstod et stort behov for 
rådgivning ovenfor bedriftene og mye av dette ble gjort i 
samarbeide med NHOs og NHOs regionskontorer. 

2.5.1 Byggmesterforbundets arbeidsgiverutvalg

Arbeidsgiverutvalget er opprettet av styret med det 
formål å styrke Byggmesterforbundets engasjement på 
området, og bidra til at medlemsbedrifter som er bundet av 
tariffavtale på best mulig måte får ivaretatt sine interesser 
i aktuelle spørsmål gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. 
Utvalget 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 et betydelig arbeide ved å 
gjennomgå hele overenskomsten og foreslå forenklinger av 
denne og forbedringer i brukervennligheten. Videre ble det 

foreslått omarbeiding av godtgjørelse for reise og opphold 
slik at de tilpasses vår tids bo- og transportformer, samt 
endringer i AFP-ordningen. Da man ikke kom i mål på dette 
i lønnsoppgjøret for 2018 ble forslagene gjentatt inn mot 
lønnsoppgjøret i 2020. 

2.5.2 Lønnsoppgjøret 2020 

Lønnsoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør, men ble sterkt 
preget av smittesituasjonen og utsatt til august. Partene 
kom ikke til enighet og det var først etter 3 døgn med 
mekling hos Riksmekler at man 24. august kom frem til et 
forslag som begge parter tilsluttet seg. 

Garantert minstefortjeneste etter lønnsoppgjøret ble for 
fagarbeidere innenfor Fellesoverenskomsten for Byggfag 
(FoB) kr. 215,70 per time. For arbeidstakere uten fag-/
svennebrev med minimum 1 års bransjeerfaring, kr. 202,50,- 
og for arbeidstakere uten bransjeerfaring kr. 194,40. 

Arbeidet med forenkling av FoB og noe av det partene 
gjennom utvalgsarbeidet har kommet frem til, vil bli 
tatt inn i overenskomsten. Dette anses imidlertid ikke 
tilstrekkelig hvis formålet er å gjøre den mer brukervennlig. 
Arbeidsgiverutvalgets forslag om å fjerne satser for reisetid 
mellom 7,5 - 15 km., som vurderes å være en normal 
reiseavstand mellom bolig og arbeidsplass, er så langt ikke 
tatt til følge. Utredning av AFP pågår fortsatt utover den 
opprinnelige tidsrammen. 
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3.1  Strategiplan og gjennomføring gjennom handlings-
planer 

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 

I handlingsplanen for 2020, som var tredje året 
i strategiperioden, la styret opp til å videreføre 
arbeidsmålene fra foregående år. Som følge av 
smittesituasjonen ble deler av det politiske arbeidet og 
medlemsservicen endret. 

3.2 Landsmøtet på Gardermoen 

Byggmesterforbundets 101. landsmøte var opprinnelig 
lagt til Bodø med Byggmesterforbundet Salten som 
vertskap. Grunnet smitten og de sterkt begrensede tiltak 
som myndighetene innførte måtte planene legges om. 
Landsmøteforhandlingene ble flyttet til Radisson Blu 
Airport Hotel, Gardermoen, mens øvrige faglige og sosiale 
arrangementer måtte avlyses. 

Styreleder Per Ove Sivertsen åpnet sin tale med å vise 
til sin tale ved fjorårets landsmøte hvor han reflekterte 
over de store endringene som byggenæringen og 
medlemsbedriftene har opplevd de senere årene. 
Dette går både på teknologisk utvikling, digitalisering, 
internasjonalisering og endringer i arbeidslivet. Han viste 
til at det er innenfor de områder hvor det gis tjenester 
og service innen jus, fag, kompetanse, informasjon og 
hjelpemidler, at forbundet har sin kjernevirksomhet og 
bruker hoveddelen av sine ressurser. Sammen med det 
bransjepolitiske arbeidet, deltagelse i råd og utvalg, samt 

arbeidsgiversamarbeidet i NHO-fellesskapet, er dette 
grunnleggende for Byggmesterforbundet som organisasjon.    
Styreleder pekte videre på at 2019 var året Byggmester-
forbundet rundet 100 år og de markeringer som ble gjort 
i den forbindelse. Hensikten var å stoppe litt opp – se 
litt bakover og rundt seg – men ikke minst skue blikket 
fremover. Dette fordi det er slik at forutsetningen for å 
forme fremtiden krever at man kjenner historien. Det 
var den grunnleggende tanken rundt arrangementene i 
jubileumsåret og bakgrunnen for at jubileumsboken fikk 
tittelen “En ny arbeidsdag”. Videre var det hyggelig å 
registrere god aktivitet og mange møteplasser med bred 
deltagelse fra bedriftene og ansatte i 2019.

Styreleder viste til den oppståtte smittesituasjonen som  
endret våre liv, og at det er stor forståelse for at myndig- 
hetene iverksatte strenge tiltak. Han viste til at medlems-
bedriftene merker kostnadene med smitteverntiltak 
og det har vært en strøm av hendelser og tiltakspakker 
hvor Byggmesterforbundet har deltatt aktivt i arbeidet 
med dette. Smittesituasjonen har utløst behov for 
medlemsservice og arbeid med politiske saker i et 
omfang som administrasjonen i utgangspunktet ikke er 
dimensjonert for, og rettet en takk til de ansatte i forbundet 
for den innsatsen som er gitt i denne perioden.   
 
Sivertsen henviste videre til det imponerende arbeidet 
som er levert av NHO siden nedstengningen i mars og 
understreket at det er i disse tider man ser verdien 
og nødvendigheten av et organisert arbeidsliv og 
trepartssamarbeidet.  
 
Styreleder avsluttet åpningstalen med å vise til at mye er 
usikkert, men vi vet at mange gode år nå vil bli erstattet 
med større utfordringer i økonomien som vil påvirke vårt 
marked. Men byggenæringen er en sektor hvor man, 
forutsatt at tiltak innrettes med den nødvendige klokskap, 
kan bidra til å stimulere økonomien og samtidig skape 
verdier for kundene. Det er dette fokuset som er førende 
for det arbeidet som nå pågår i Byggmesterforbundet. Per 
Ove Sivertsen avsluttet sin åpningstale med å sitere NHOs 
administrerende direktør Ole Erik Almlid som i slutten av 
mars uttalte: “Vi må jobbe videre gjennom de nærmeste 
ukene, men samtidig evne å se lenger enn elendigheten”. 
I landsmøtesalen var 18 av 19 lokalforeninger representert, 

3. AKTIVITETER, MEDLEMSSERVICE OG TJENESTER
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og forsamlingens personlige stemmer og fullmaktstemmer 
utgjorde til sammen 485 stemmer. Utover ordinære saker 
var styrets forslag til etablering av egen landsforening for 
bygghåndverksbedrifter og utmelding fra Byggenæringens 
Landsforening (BNL) til behandling. Etter en bred debatt ble 

forslaget vedtatt med følgende avstemmingsresultat; 423, 
5 stemmer for styrets forslag, 60, 5 mot styrets forslag og 1 
blank stemme.

Under fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2021 
ble styrets innstilling om uendret medlemskontingent og 
serviceavgift enstemmig vedtatt. Videre under valgene 
ble styrets sammensetning uendret. Rolf Eilerås – Vestfold 
ble nytt medlem av Organisasjonskomitéen, mens Bjørn 
Skoglunn, Tromsø, ble valgt inn som nytt medlem i 
Valgkomitéen. 

3.3 Formannskonferansen 

Den årlige formannskonferansen er en viktig møteplass for 
lokale tillitsvalgte, styret, administrasjonen i forbundet og 
datterselskapene, men måtte som følge av smitteutviklingen 
utover høsten avlyses. 
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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 forbundets 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 
myndighetene 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. 

Som følge av smittesituasjonen har kontakten med 
medlemmene i stor grad flyttet seg over til digitale 
plattformer. Administrasjonen registrerer at bedriftene 
raskt tok i bruk verktøy for å gjennomføre møter og 
utveksle informasjon. På mange måter er avstanden mellom 
medlemsbedriftene og administrasjonen blitt mindre og det 
forventes at dette blir en mer benyttet møteform også nå 
man er tilbake til normalen.  

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, HMS-området, samt plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter. Fagavdelingen 
bistår også juridisk avdeling i forbindelse med saker 
tilknyttet tekniske spørsmål og byggereglene. Videre har 
avdelingen i 2020 bidratt med leveranser til blimester.
com og også samarbeidet med aktuelle direktorater. 
Fagavdelingen er også aktive på utdanningsområdet og da 
særlig engasjert i yrkesfag-, mester og fagskoleutdanningen. 

I 2019 startet avdelingen opp et strategiprosjekt for å 
avklare Byggmesterforbundets posisjon i forhold til utvikling 
av IT-systemer og mulige samarbeidskonstellasjoner med 
aktuelle selskaper i bransjen. I 2020 ble dette avsluttet med 
at styret godkjente en bred samarbeidsavtale med Proresult 
AS. 

3.4.2 Juridisk avdeling 

Service knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i 
tvistesaker, og veiledning i kontraktspørsmål blir tatt vel 
imot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser er stort. 

I forbindelse med endrede rammebetingelser for 
medlemsbedriftene grunnet smittesituasjonen har 
det vært betydelig omfang av rådgivning direkte til 
medlemsbedriftene, og til relevant innhold til forbundets 
medlemsinformasjon.

Juridisk avdeling har også i 2020 vært med i komitearbeid i 
Standard Norge og deltatt i arbeidet med utredning av ulike 
saker samt avgivelse av høringsuttalelser. 

Advokat Eirik Gåskjønli ble i september fast ansatt i juridisk avdeling. 

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 følger av utviklingen i bransjen, og endringer 
i lov- og regelverk. I 2020 ble det, som følge av Covid19, ikke 
lenger mulig å gjennomføre tradisjonelle kurs i særlig grad 
og selvsagt var heller ikke medlemsbedriftene innstilt på å 
sende ansatte til denne typen aktiviteter.   

Administrasjonen kom relativt raskt opp med å tilby kurs 
som kunne gjennomføres digitalt, og etter hvert fikk disse 
en viss oppslutning. Videre ble det igangsatt et arbeide 
med å utvikle spesialtilpassede digitale nettkurs hvor den 
enkelte deltager kan gjennomføre kursene individuelt og i 
eget tempo. Ved utgangen av året var det klart for å tilby 
e-læringskurs på plattformen Munio. Ved lanseringen 
kunne Byggmesterskolen tilby 4 egenutviklede kurs og 9 
kurs gjennom samarbeidspartnere på Munio-plattformen. 
Videre er flere kurs under utvikling. 
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Tomt kurslokale, men likevel mulig å opprettholde kurstilbudet med digitale hjelpemidler. 

Ved utgangen av året var 
det også ferdig utviklet et 
tilbud om e-læringskurs på 
kursplattformen Munio.
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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 Digital plattform i samarbeid med Proresult AS
I 2020 inngikk Byggmesterforbundet samarbeidsavtale med 
Proresult AS om videreutvikling av programvaren Proresult. 
I juni ble det lansert et tilbud til medlemmer om komplett 
digital plattform med en rekke funksjoner integrert i 
ett og samme system. Systemet er bygget opp som en 
pakkeløsning, hvor brukeren velger de modulene man har 
behov for. 

I løsningen tilbys blant annet styringssystem med 
KS/HMS, prosjektplanlegging, timeregistrering, 
kalkulasjon og integrasjon mot elektronisk byggesøknad 
og mannskapsregistering. Byggmesterforbundets 
fagkonsulenter har laget innholdet til KS/HMS-modulen, 
med maler for rutiner og sjekklister. Det beste fra 
forbundets tidligere styringssystem, KS Online, er 
videreført inn i den nye løsningen. Kalkulasjonsmodulen 
er uforandret fra forbundets Kalk Online-program, 
men Kalk Online er overført til et eget selskap hvor 
Proresult AS og Byggmesterforbundet eier 50 % 
hver. Byggmesterforbundets fagkonsulenter yter rådgivning 
og opplæring til medlemmer som ønsker å ta i bruk KS/HMS 
og kalkulasjon i det nye systemet. 

3.4.4.2 Digital byggesøknad 
Direktoratet for Byggkvalitet stengte ned ByggSøk 
for nye søknader 1. oktober 2020. Flere nye digitale 
søknadsløsninger ble i den forbindelse lansert. Etter 
en vurdering av de ulike leverandørene, inngikk 
Byggmesterforbundet en avtale med Ambita/Norconsult 

Informasjonssystemer om å tilby systemet byggesøknaden.
no til medlemsbedrifter, til rabatterte priser. 

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 og Byggmesterforbundets Medlemsnett. 

Avtalene gjelder blant annet:
•	 Drivstoff
•	 Mobiltelefoni
•	 Vare- og personbiler
•	 Dekk/felger
•	 Elektronisk kjørebok og utstyrskontroll
•	 Strømavtale
•	 Inkassotjenester
•	 Kredittvurdering
•	 Hjertestarter, førstehjelpsutstyr og kurs

I perioden er det kommet på plass avtale med en ny 
leverandør, - Erik Arnesen Helsfyr AS på Mercedes-Benz 
vare- og personbiler. 

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 
og forbrukerblanketter til Håndverkertjenesteloven og 
Bustadoppføringslova. Alle blankettene ligger tilgjengelig i 
e-blankettløsning med inngang via Medlemsnettet. 

3.4.4.5  Basiskunnskap for tømrerfaget Vg1, Tømrerfaget 
Vg2 og Bransjelære for tømrerfaget Vg3/opplæring i bedrift 
Byggmesterforbundet har i samarbeid med Opplærings-
kontoret 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 ble utgitt i revidert utgave 
i februar 2020. Dette var første revidering siden første 
utgivelse i juni 2016. 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. 
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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 utgitt i juni 2019. 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. 

3.4.5 Høringer 

Byggmesterforbundet blir gjennom året invitert til å delta 
i en rekke høringer. Det foretas en nøye gjennomgang av 
relevansen for medlemsbedriftene og bransjen. I perioden 
har man engasjert seg særlig i følgende høringsforslag: 
•	 Forskrift Avhendingslova
•	 Offentlige anskaffelser - Representantforslag Stortinget  
 -  Tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og 

øke rekrutteringen til håndverksyrkene. 
•	 Med rett til å mestre – (NoU -Lied-utvalget)
•	 Ny opplæringslov (NoU)
•	 Byggkvalitetutvalgets rapport
•	 Endringer i Plan- og bygningsloven
•	  Diverse endringer i forskrifter underlagt Arbeids-

miljøloven
•	 Endringer av byggeteknisk forskrift
•	 Nye læreplaner for tømrerfaget VG2 og VG3
•	 Offentlige anskaffelser - Viken fylkeskommune

I tillegg har administrasjonen gjennom hele året tatt stilling 
til og engasjert seg i et utall statlige og lokale forskrifter som 
er kommet som følge av smitteverntiltak. 

3.5 Kommunikasjon, markedsføring og profilering

Den utadrettede aktiviteten i form av kursvirksomhet, 
foredrag, bedriftsbesøk, messer, samlinger, politiske 
møter og videre, har til en viss grad vært erstattet av 
digitale alternativer, men har allikevel vært begrenset i 
forhold til tidligere år. Informasjon og kommunikasjon med 
medlemsbedrifter i forhold til utfordringene de har stått 
ovenfor på grunn av Covid19 har vært prioritert. Det meste 
av informasjonen har vært delt åpent med andre i bransjen, 
og dermed også synliggjort fordelen med bistand man kan 
få ved å være en del av et organisert fellesskap. 

3.5.1 Nettsider og sosiale medier

Bruk av digitale kanaler har hele tiden vært et viktig og 
effektivt verktøy for å synliggjøre forbundets aktiviteter 
og synspunkter, og har i denne perioden hatt enda mer 
betydning enn tidligere for å nå ut med informasjon. 
Byggmesterforbundets Facebook-side har i perioden 
fått nærmere 1 000 nye følgere. 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. 
Regionene har egne Facebook-sider hvor den lokale 
aktiviteten synliggjøres. 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. I perioden har det vært drøyt 29 000 
besøkende på nettsidene og mer enn 91 000 sidevisninger. 

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

Registeret for uavhengige kontrollører som Byggmester-
forbundet opprettet for noen år tilbake har pr. utgangen av 
året 205 foretak registrert, - omtrent uendret fra året før. 
Registeret er tilgjengelig via www.byggmesterforbundet.no. 
Her kan de som har behov for det, enkelt finne uavhengig 
kontrollør i sitt område. Oppføring i registeret er gratis for 
foretaket. 

3.5.2 Presse og media

Ansatte og tillitsvalgte i Byggmesterforbundet stiller så 
langt det er mulig opp på henvendelser fra media, og 
jobber også aktivt for å få omtale på saker forbundet 
er opptatt av, spesielt har regionene fått godt innpass i 
lokale medier. Det er i 2020 registrert totalt 169 artikler i 
nettmedier hvor Byggmesterforbundet sentralt, regioner 
eller lokalavdelinger er omtalt. Det er noe færre enn i fjor 
hvor det var 199 nettartikler. Imidlertid har det vært økning 
i antall artikler på trykk og TV/radio-innslag. I perioden har 
det vært 83 artikler på trykk, en økning fra 48 i fjor. I tillegg 
7 TV/radio-innslag (3 i 2019). 
Juridisk avdeling og fagavdeling har bidratt med faglig stoff 
og artikler til Byggmesteren. Daglig leder er spaltist i bladet 
under vignetten “FIAs hjørne”. 
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Mange av medieoppslagene i perioden har vært relatert til pandemien. Her 
blir styreleder Per Ove Sivertsen intervjuet av NRK Vestfold og Telemark i 
forbindelse med stengte kommunegrenser.  

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, distribuert med Dagbladet avis, samt 

digital E-avis. Annonse i juni og oktober med tema “Velg 
fagfolk til jobben”. 

•	  Kampanjeavisen Karrieremuligheter, distribuert til 
alle videregående skoler, BI, UIO, Oslo MET, og på 
jobbogutdanning.no. Annonse i september/november 
med tema “Mange muligheter med svennebrev i 
tømrerfaget”.  

•	 Annonse i brosjyre for blimester.com
•	 Nettannonsering på byggmesteren.as
•	 Annonsering på Facebook
•	  Samarbeid med boligmappa.no – gratis oppføring for 

medlemmer
•	  Innholdsmarkedsføring via A-Media. Reportasjer 

med 2 medlemsbedrifter i lokale nettaviser.  Tema 
var fokus på viktigheten av å bruke lokale, seriøse 
håndverksbedrifter som også kan tilby lokale 
lærlingeplasser og arbeidsplasser. Første artikkel 
distribuert i Avisa Nordland, Rana Blad og Helgelands 
Blad i perioden 23 - 27.april. Andre artikkel distribuert 
i Romerikes Blad - rb.no, Varingen.no og Indre.no i 
perioden 7 - 25.juni.  

3.5.3 Informasjon til medlemmer

Det har på grunn av Covid19 vært svært begrenset aktivitet 
med hensyn til fysiske møter i lokalforeninger og besøk hos 
medlemsbedrifter. Administrasjonen har tilbudt seg å delta 
på digitale medlemsmøter med faglige foredrag og aktuell 
informasjon. 

Det har vært et stort informasjonsbehov i forhold til tiltak 
og konsekvenser av Covid19 for våre medlemsbedrifter. Det 
har i perioden vært sendt ut 21 elektroniske medlemsbrev. 
På våre nettsider har også koronarelatert informasjon vært 

Markedsføringsartikler med medlemsbedrifter i A-Medias lokalaviser.
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dominerende. Men også faglige nyheter og informasjon om 
medlemsfordeler er distribuert både i medlemsbrev og på 
nettsider. I tillegg har medlemmer tilgang til nyhetssaker 
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. 

3.5.4 Medlemsrekruttering

Administrasjonen, regionene og noen av lokalforeningene 
har jevnlig dialog med potensielle medlemmer på 
telefon og e-post. Verveaktiviteter i form av oppsøkende 
virksomhet og åpne fagdager/bransjemøter som ble trappet 
opp i foregående periode, har dessverre i liten grad vært 
mulig å gjennomføre i 2020 grunnet smittevern. 
Informasjon om medlemskap blir gitt på alle kurs som er 
gjennomført (i år for det meste digitale kurs), hvor det 
både er medlemmer og ikke-medlemmer blant deltakerne. 
Studenter som har tatt mesterbrev gjennom Bli Mester, 
blir informert om medlemskap. Annonsering med tanke på 
medlemsverving gjøres jevnlig i Byggmesteren og i bladet 
Mestern som utgis av Mesterbrevnemnda, samt på sosiale 
medier. 

Digitale brosjyrer om ordinært medlemskap og 
studentmedlemskap er tilgjengelig på våre nettsider, samt 
i trykket versjon for bruk på vervearrangementer og i 
bedriftsmøter både sentralt og lokalt. 

3.5.5 Rekruttering til tømrerfaget

Yrkes-NM som er et stort arrangement og en satsning for 
forbundet med hensyn til promotering av tømrerfaget, 
skulle i 2020 vært arrangert i Kristiansand. Mesterskapet ble 
dessverre på grunn av Covid19 utsatt til høsten 2022. 

Den oppsøkende virksomheten som de lokale opplærings-
kontorene vanligvis står for i form av skolebesøk, deltakelse 

Annonse i kampanjeavisen Karrieremuligheter. 

Koronainformasjon på våre nettsider
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på yrkes- og utdanningsmesser osv., har naturlig nok vært 
mer utfordrende i perioden på grunn av nedstengninger 
og smittevernhensyn. Her har det vært lokale forskjeller 
med hensyn til hva som har vært mulig å gjennomføre, 
innpass på skoler etc. Vi har imidlertid hatt god dialog 
med opplæringskontorene underveis, og disse har nedlagt 
en stor innsats, både i å ivareta eksisterende lærlinger, 
sørge for at svenneprøver er blitt avviklet, og også utført 
rekrutteringstiltak som har vært mulige. 

Det har i perioden generelt sett vært økt søkelys på 
behovet for fagarbeidere og fordelene med yrkesfag som 
utdanningsvei, med mange “ambassadører” og saker 
i media og sosiale medier, som Byggmesterforbundet 
også har delt aktivt. I den forbindelse har det også vært 
fortsatt fokus på å få flere kvinner til å velge bygg- og 
anleggsbransjen.  

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 har det vært 
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 2020 har komitearbeidet arbeidet videre med å 
tilpasse vilkår i forhold til gjennomførte lovendringer. 

3.6.3 Direktoratet for byggkvalitet – DiBK

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

Ett av innleggene vi har delt på Facebook med fokus på yrkesfag og behovet 
for flere fagarbeidere. 



At det utdannes dyktige 
fagarbeidere er avgjørende for  

våre medlemsbedrifter og 
tømrerfagets framtid.  
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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. Til sammen 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. Styret konkluderte etter 
hvert med at BNL innenfor avgjørende politikkområder ikke 
har lykkes med å følge opp egen strategi. Hovedårsaken til 
dette er at det mellom eierorganisasjonene ikke lenger er 
tilstrekkelig fellesnevnere for å kunne bli enig om å føre en 
felles politikk. Landsmøtet i 2019 vedtok derfor å fremme et 
forslag til BNLs generalforsamling om å omorganisere BNL til 
kun å ivareta arbeidsgiverområdet. I BNLs generalforsamling 
ble dette nedstemt med stort flertall, men samtidig fikk 
bakgrunnen for forslaget verbal støtte fra mange bransjer. 

På den bakgrunn arbeidet styret med å klarere med BNL om 
det reelt sett var vilje til kursendring, men konstaterte etter 
hvert at dialogen ikke endte opp med konkrete resultater. 
Til landsmøtet i 2020 besluttet styret å foreslå utmelding 
fra BNL, og at det i stedet arbeides for etablering av egen 
landsforening for bygghåndverksbedrifter. Som følge av 
landsmøtets vedtak ble det sendt utmelding til BNL og 
Byggmesterforbundet gikk ut av samarbeidet ved årets 
slutt. 

4.2 Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

NHO er den ledende næringsorganisasjonen i Norge i 
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. 

Styret registrerer at NHO i perioden har lagt ned en 
betydelig innsats for å ivareta hele næringslivets interesser 
under et krevende år som følge av Covid19. NHOs innsats 
har skapt bedre forutsetninger for bedriftene og deres 
ansatte i en tid med mye usikkerhet. Byggmesterforbundet 
har både sentralt, og ute i regionene hatt et meget 
godt samarbeid i en rekke enkeltsaker tilknyttet 
smittesituasjonen. 

Som følge av ønske om å etablere en egen landsforening 
for bygghåndverksbransjene har styret gjennomført flere 
møter med NHO. Søknad om egen landsforening ble av 
flere årsaker avslått, men NHO uttrykte stor interesse for 
videre samarbeide. Ved utgangen av året ble det etablert en 
toårig samarbeidsavtale som ivaretar medlemsbedriftenes 
posisjon i NHO, og sikrer Byggmesterforbundet tilgang 
til viktige arenaer i NHO sentralt og regionalt. Partene 
har et felles mål om at man i avtaleperioden finner frem 
til en egnet landsforeningsløsning som bedre ivaretar 
medlemmenes og bransjens interesser.  

4.  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OG NÆRINGSLIVETS 
HOVEDORGANISASJON 

Styreleder Per Ove Sivertsen signerte i desember samarbeidsavtalen med 
NHO som skal ivareta medlemsbedriftenes posisjon i NHO inntil man 
kommer fram til en landsforeningsløsning. 
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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. Selskapet har i 2020 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.

Hovedutfordringen for selskapet er utviklingen i 
mediebransjen som følge av utviklingen med fallende 
annonseinntekter i trykte medier. Dette rammer også 
fagpressen og ble i 2020 forsterket av koronapandemien.

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 styreleder Roy Skorstad og 
styremedlemmene Arild Kolltveit og Frank Ivar Andersen.

5.2 Byggmesterforsikring AS 

Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggmesterforsikring 
AS. Selskapet er en forsikringsformidler og tilrettelegger for 
riktige løsninger for medlemmene. Byggmesterforsikring 
samarbeider med forsikringsselskaper som er kompetente 
og viser stor vilje til å prioritere gode vilkår for kundene. 
Selskapet tar ikke selv forsikringsrisiko ovenfor kunden, men 
er likevel eier av kundebasen og har ansvar for å forvalte 
den. 

Byggmesterforsikring sitt konsept er kompetent 
forsikringsrådgivning med riktige løsninger og tett 
oppfølging for bransjen, sikre god leveranse av 
garantier uavhengig av markedssituasjonen, samt egen 
skadebehandlingsavdeling som behandler medlemmenes 
skadesaker. 

5. SELSKAPER OG ORGANISASJONSMESSIG SAMARBEID
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Selskapet omsetter forsikrings- og garantipremie for ca. 
110 millioner i året og har underliggende risikoavtaler 
med leverandørene. Byggmesterforsikring sine inntekter 
og resultat er derfor ut fra løpende provisjoner samt 
andeler av risikoavtaler i de tilfeller avtaleperioden går med 
overskudd. 
  
Byggmesterforsikring har hatt en god utvikling i 2020, dette 
til tross for koronasituasjonen. Selskapet har vektlagt å 
styrke bemanningen innenfor alle fagområdene og forbedre 
pris og vilkår til fordel for kundene. Det ble etablert avtale 
med ny leverandør for garantier, Gar-Bo AB.  
Gar-Bo har sitt utspring i bransjeorganisasjoner i 
Sverige og har god kompetanse om byggebransjen 
og interesse utenom bare det finansielle. Til fordel 
for medlemmene har Byggmesterforsikring vektlagt 
samarbeid og kunnskapsdeling i hele nettverket, det kan 
spesielt fremheves det samarbeidet selskapet har med 
Byggmesterforbundet. 

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.
 
Kolbjørn Røstelien er daglig leder og selskapets styre 
etter generalforsamlingen i juni har bestått av Thor 
Steinar Sandvik som styreleder, Bjørn Rune Markhus, Rolf 
Tollefsen, Per Ove Sivertsen og Frank Ivar Andersen som 
styremedlemmer. Ulf Larsen var styreleder frem til juni 
2020 og valgte tre tilbake etter over 10 år i rollen. 

5.3 Bli Mester 

Bli Mester ble etablert i 2015 og bak organisasjonen 
står 9 landsomfattende bransjeforeninger med 
tilknytning til bygghåndverksbransjene. Bli Mester har 
avtale med Mesterbrevnemnda og har fått en posisjon 
som en godt kjent tilbyder av en landsomfattende, 
enhetlig mesterutdanning i alle byggfag underlagt 
mesterbrevordningen.

Etter at undervisningsvirksomheten startet opp høsten 2016 
er det tatt opp 9 studentkull og totalt 380 studenter siden 
oppstart, hvorav 165 er tømrere. Det er økende interesse 
for mesterstudiet ved Bli Mester og begge kullene som 
startet i 2020 ble fulltegnet. Bli Mester er et studietilbud 
som i stor grad gjennomføres som et digitalt studietilbud og 
dermed var man godt rigget til å møte de utfordringer som 
oppstod som følge av smittesituasjonen 

5.4 Proresult og Prokalk AS

For å imøtekomme en økende etterspørsel etter en mer 
helhetlig digital plattform hvor KS, HMS, timeregistrering, 
kalkulasjon og ikke minst elektronisk byggesøknad kunne 
integreres i ett og samme system, ble det i 2019 startet opp 
et arbeid for å finne aktuelle samarbeidspartnere. 

Etter en gjennomgang med flere aktuelle aktører i markedet 
kunne Byggmesterforbundet i juni presentere en avtale 
med Proresult AS. Selskapet er lokalisert i Førde og avtalen 
innebærer en videreutvikling av programvaren Proresult. 

I den forbindelse ble det samtidig inngått en avtale med 
Ambita/Norconsult for å gjøre det mulig å opprette digital 
byggesøknad via Proresult-systemet. Avtalen innebærer 
også at medlemsbedriftene kan benytte seg av digital 
byggesøknad til medlemspriser, uavhengig av tilslutning til 
Proresult-løsningen. 

Samarbeidsavtalen med Proresult AS innebærer at man 
besluttet å legge kalkulasjonsprogrammet Kalk Online 
inn i eget selskap, og at Proresult AS kjøpte seg inn i 
programmet. Dette førte til etablering av selskapet Prokalk 
AS med Proresult AS og Byggmesterforbundet som felles 
eiere.     

Etter inngåelse av samarbeidsavtale er det iverksatt et bredt 
arbeide med å videreutvikle programmene og innholdet i 
disse. Byggmesterforbundet bidrar i den forbindelse med 
brukerønsker og innholdsutvikling. 

Samarbeidet med Proresult ble lansert i juni. Artikkel fra bygg.no.





Styrets redegjørelse
202024

6. STYRETS ARBEID

Styret har i perioden avholdt hele 14 styremøter hvorav ett 
styreseminar. Flere av styremøtene har vært gjennomført 
som digitale møter. Styret var også Byggmesterforbundets 
delegater til BNLs generalforsamling. Videre har styreleder 
deltatt i BNLs styreledersamlinger. 

Styremedlem Fredrik Ringstad trakk seg av personlige 
årsaker fra styret i andre halvår, og etter det har 
varamedlem Jo Ivar Rostad deltatt i styremøtene som fast 
medlem. 

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 (uttreden fra styret i 2.halvår)
Jo Ivar Rostad  Levanger varamedlem

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.
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Hederstegnkomite

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

Organisasjonskomité

Oddmund Sand- leder Trondheim
Hans Olav Hasund Sunnmøre
Morten Andersen Oslo/Akershus
Rolf Eilerås  Vestfold

Valgkomité

Ulf Larsen - leder Moss
Pål Øye  Oslo
Are Søpstad Trondheim
Bjørn Rune Markhus Bergen 
Harald Grayston  Bryne
Rune Kristiansen Buskerud 
Bjørn Skoglunn Tromsø

Øvrige tillitsvalgte, og representasjon

Styret BNL

Åsmund Østvold 

Forhandlingsutvalg for Fellesoverenskomsten for 
byggfag

Kjell Nilsen

Arbeidsgiverutvalget

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

Utdanningsutvalget  

Kjell Skog – leder
Kristoffer Søgaard
Are Søpstad
Svein Inge Espevik 
Jo Ivar Rostad
Øivind Ørnevik  

Standard Norge

Eirik Gåskjønli – 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

Sakkyndig for tømrerfaget i NOKUTs godkjennings-
ordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Øivind Ørnevik
Frank Pedersen

Medlem i læreplangruppene for Vg2 og Vg3 tømrerfa-
get i Fagfornyelsen

Øivind Ørnevik

Medlem i klagenemnda for tømrerfaget

Øivind Ørnevik

Utvalg i Dibk - Entydig vurdering av kostnadsvirknin-
ger av regelverksendringer

Jens Morten Søreide

Sensor for Blimester i Faglig ledelse samt Faglig for-
dypning i tømrerfaget

Nils Jørgen Brodin

Dør- og vinduskontroll (NKDV)

Jan Arne Heisholt - styremedlem

Referansegruppen for Byggkvalitetutvalget

Frank Ivar Andersen – medlem



Styrets redegjørelse
202026

8. LOKALFORENINGER

Byggmesterforbundet har ved utgangen av 2020 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 2018 – 2022 vedtatt i landsmøte 2017, 
er det lagt opp å utvikle en sterkere og mer synlig 
bransjeorganisasjon for tømrerfaget og medlemsbedriftene. 
Dette skal gjennomføres gjennom etablering av 
regioner med administrative ressurser som støtte til 
lokalforeningene. 

Så langt i strategiperioden er det opprettet 
regionlederstillinger i Nord-Norge, Oslo/Akershus og 
Østfold. 

Regionlederne er sekretærer for lokalforeningene i sine 
respektive regioner, gir medlemsservice og bistand til 
medlemsbedriftene, driver medlemsverving og ivaretar 
bedriftenes lokale rammebetingelser Regionlederen 
er kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt 
myndighetsapparat, organisasjoner og andre aktører med 

tilknytning til byggenæringen. I 2020 er det også opprettet 
ett nærmere samarbeide med Byggmesterforsikring AS.

Styret registrerer med tilfredshet at Byggmesterforbundets 
aktivitet, medlemsservice og synlighet der hvor det 
er etablert regioner er økende og bidrar til mer bedre 
medlemsservice, synlighet og sterkere markering av 
medlemsbedriftenes interesser i deres lokale markeder.

Smittesituasjonen har begrenset planlagte aktiviteter for 
regionlederne, men samtidig har de vært en meget viktig 
ressurs i rådgivning til medlemsbedriftene også utenfor sitt 
nedslagsfelt, videre vært lokal myndighetskontakt og hatt et 
høyt aktivitetsnivå inn mot lokale medier.  

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. Som forberedelser til 
aktiviteten i 2020 var det utsendt tilbud til lokalforeningene. 
Smittesituasjonen ble et effektivt hinder for at dette kunne 
gjennomføres.    

Våre regionledere markerer seg i lokalpressen med saker som har betydning for 
medlemmene i deres markeder.   



Styrets redegjørelse
2020 27

Antall medlemsbedrifter ved utgangen av perioden er 874, 
en nedgang på 22 bedrifter fra året før.  Totalt antall ansatte 
i medlemsbedriftene er 9 456, som gir et gjennomsnitt 
på antall ansatte på 10,8 (mot 10,7 i 2019). Den totale 
omsetningen i medlemsbedriftene har økt med over 1 
milliard, til 24,7 milliarder, mot 23,5 milliarder i 2019. Antall 
lærlinger i medlemsbedriftene er 1 206, mot 1 224 i 2019. 

De fleste utmeldinger i 2020 gjelder opphør av drift. 
Dernest ordinær utmeldelse og utmeldelse som følge av 
reorganisering. 

9.  MEDLEMSTALL, OMSETNING OG ANTALL ANSATTE I 
MEDLEMSBEDRIFTENE

Tall etter skråstrek viser oppgang/nedgang fra året før. 

Bedrifter Personlige/
passive/assosierte Totalt

Byggmesterforbundet Bergen 89/-4 24/-1 113/-5

Byggmesterforbundet Buskerud 61/-2 9 70/-2

Byggmesterforbundet Haugesund 28/-1 3 31/-1

Byggmesterforbundet Hedmark 21 5 26

Byggmesterforbundet Helgeland 9/-1 1 10/-1

Byggmesterforbundet Nord 27/-1 12/+1 39

Byggmesterforbundet Nord Trøndelag 31/-6 1 32/-6

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus 186/+7 36 222/+7

Byggmesterforbundet Rogaland 47/-2 14/-2 61/-4

Byggmesterforbundet Salten 21 3 24

Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane 18/-4 7/+1 25/-3

Byggmesterforbundet Sunnmøre 19 4 23

Byggmesterforbundet Telemark 30/-1 4 34/-1

Byggmesterforbundet Vestfold 43 10/-1 53/-1

Byggmesterforbundet Voss & Hardanger 15/-3 4/+1 19/-2

Byggmesterforbundet Østfold 67/+1 9/-2 76/-1

Byggmestrenes Forening i Kristiansund 17/-1 4/+2 21/+1

Fredrikstad Byggmesterlaug 25 3 28

Trondhjems Byggmesterlaug 34/-4 13/-5 47/-9

Enkeltstående medlemmer 86 22/-3 108/-3

Til sammen 2020 874 188 1062
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10. ØKONOMI 

Årets resultat er kr. 2 425’. 

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. 

Omsetningen gikk ned fra kr.27.839’ (2019) til kr. 27.661’ i 
2020 og driftskostnadene gikk ned fra kr. 31.987’ (2019) til 
kr.  28 711’ i 2020. 

Styret registrerer med årets resultat på kr. 2 425’, en positiv 
resultatutvikling for 2020, mot underskudd kr. 1 940’ i 2019, 
men viser til at resultatet i 2019 blant annet var preget av 
kostnader forbundet med 100-årsjubileet. Resultatet for 
2020 medfører at egenkapitalen endres fra kr. 27.760’ til kr. 
30 185’. 

Egenkapitalen i Byggmesterforbundet er god. 
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og styret 
bekrefter at årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne 
forutsetning. 

År Medlemsbedrifter

2009 1195

2010 1176

2011 1189

2012 1143

2013 1112

2014 1082

2015 1039

2016 1009

2017 955

2018 907

2019 896

2020 874

Utviklingen i antall medlemsbedrifter:

Nøkkeltall

 2020 2019

Sum driftsinntekter 27 661 27 839

 

Personalkostnader 14 258 13 636

Adm. og driftskostnader 14 453 18 350

Sum driftskostnader 28 711 31 986

DRIFTSRESULTAT - 1 049 - 4 147

Netto finansposter 3 479 2 218

RESULTAT FØR SKATT 2 430 - 1 930

Skattekostnad 5 -10

ÅRSRESULTAT 2 425 - 1 940

 

BALANSE

Sum anleggsmidler 2 402 2 162

Sum omløpsmidler 32 090 29 836

SUM EIENDELER 34 492 31 998

Sum egenkapital 30 185 27 760

Sum gjeld 4 307 4 238

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 492 31 998



Styrets redegjørelse
2020 29

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

Ansatte i 2020:

Arbeidsmiljø 

11.  ADMINISTRASJON

Frank Ivar Andersen
Daglig leder

Mona Veslum
Markedsansvarlig

Camilla Stenumgård   
Advokat (permisjon 2. halvår)

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)

Eirik Gåskjønli
Advokat

Ali Reza Nouri
Regionleder Oslo og Akershus 

(kontor i Oslo)

Øivind Ørnevik
Fagsjef kompetanse

Tor Ole Larsen 
Fagkonsulent

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

For de ansatte, og da særlig de for de ved kontoret i Oslo, 
har smittesituasjonen utfordret arbeidsmiljøet negativt 
da både statlige og lokale smitteverntiltak har begrenset 
tilgangen til arbeidsplassen i betydelig grad. Det har også 
vært iverksatt tiltak med permittering og etter hvert 
nedbemanning som følge av smittesituasjonen. 

Det har i løpet av året vært et sykefravær på 2,20, mot 3,19 
% foregående år. Dette fordelt ved egen sykdom på 2,13 % 
og 0,08 % 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 2020 en kvinneandel på 40 %.

Oslo, 18. mars 2021

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

Odd Arvid Bjørnstad  Arild Kolltveit   Jo Ivar Rostad
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem  

    Frank Ivar Andersen
    Daglig leder
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