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OPPSUMMERING OG ÅRSRAPPORT 
 

FOR 2021 
 

 
 
Årets tall 
 
Året 2021 var Byggmesterforbundet Region Øst (BFØst) sitt 175. virkeår. 
 
Styret har i perioden bestått av leder Kenneth Frostrud Werner, nestleder Thomas Jacobsen, 
styremedlem Torstein Lium, styremedlem Simon Fossum, styremedlem Svein Adolfsen og 
styremedlem Rune Alnes Dyb. Varamedlemmer har vært Espen Skjærholt og Morten Hofmo Evensen 
 
Medlemstall 
  
Ved utgangen av 2021 hadde BFØst 252 medlemmer, hvorav 209 bedriftsmedlemmer, 35 personlige 
og 8 passive. 24 av disse medlemmene var medlemmer fra Hedmark som fusjonerte med Oslo og 
Akershus. Utover fusjoneringen hadde vi 15 innmeldinger og 16 utmeldinger i 2021.  
 
Etter flere år med medlemsvekst, fikk vi dessverre negativ tilvekst i 2021. I en bransjeforening er 
kontakten med medlemmene og synligheten av vår virksomhet avgjørende for å rekruttere nye og 
beholde eksisterende medlemmer. Med et nedstengt samfunn der sosial distanse har vært et mål i 
seg selv, har dette selvsagt vært utfordrende. Uansett kan vi ikke leve med synkende medlemstall. Vi 
må i 2022 ha spesielt fokus på rekruttering. Både i samarbeid med de organisasjonene vi jobber tett 
sammen med, men også ved å bruke medlemmene mer aktivt til verving. 
 
Administrasjon 
  

Harald Hansen har vært felles daglig 
leder for BFØst og 
Opplæringskontoret for tømrerfaget 
(OFT) i 2021.  
 
Marianne Kristiansen har jobbet som 
Administrasjonskonsulent for begge 
kontorene.  
 
Ali Reza Nouri jobbet som 
Regionleder i deler av 2021. 
Stillingen var delt med 

Byggmesterforbundet sentralt. Ali sluttet hos BFØst i juni. Tidligere Regionleder i Østfold, Frank 
Pedersen, overtok mange av de oppgavene Ali hadde. Frank fikk senere en utvidet rolle og er nå 
Regionleder for Østlandet. BFØst skal bidra til å styrke den administrative kapasiteten lokalt, sikre 
lokalt engasjement og politisk påvirkning i kommunene. BFØst skal være bindeleddet og 
budbringeren mellom våre medlemsbedrifter og Byggmesterforbundet gjennom oppsøkende 
virksomhet. Vi vurderer fortløpende å styrke kapasiteten til foreningen i områder der vi har 
medlemsvekst.  
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Viktige saker i 2021 
 

1. Regionsatsning – fusjonere Oslo/Akershus og Hedmark i Region Øst 
2. Håndtering av pandemien, økte materialpriser og mangel på arbeidskraft 
3. Markedstilgang, gjennomføringsevne og konkurransefortrinn 
4. Nærings- og boligpolitikk – arealplaner, byggeregler og seriøsitet 
5. Samarbeid mellom bygghåndverksfagene 
6. Et tettere samarbeid med Byggmesterforbundet sentralt 
7. Innkjøpssamarbeid gjennom eksisterende og nye rammeavtaler  
8. Jubileumsår – 175 år 
9. Byggtreff 2021 
10. Integrering gjennom fagopplæring og styrke rekrutteringen til tømrerfaget 
11. Kompetansepolitikk i arbeid med ny Opplæringslov og Fagfornyelsen 

 
 
2021 – Frem og tilbake  
 
2021 minnet oss om at frem og tilbake er like langt. Ikke før vi hadde delt ut de første klemmene og 
fått spriten servert i glass fremfor dispenser, så ble det brått stopp igjen. Pandemien gjorde sin 
retrett og minnet om at det er ikke alt politikerne er herre over. For den Rødgrønne regjeringen lå an 
til å få en drømmestart, ved å lede landet under gjenåpningen av samfunnet. Slik ble det ikke. Ikke 
ble regjeringen særlig Rødgrønn heller siden SV ikke fant regjeringssamarbeidet særlig fristende. 
Kanskje var det et signal om alle utfordringene som skulle komme og gjøre hverdagen tung for Støre 
og co. For ikke nok med at de ganske raskt måtte stenge landet ned igjen, så måtte de også ta 
støyten for både høye strømpriser og økte forskjeller. 
 
Men enkelte tordenbyger lagde de selv. I den varslede storrengjøringen i Arbeidslivet, der de går til 
krig mot bemanningsbyråene, lager de en orkan i vaskebøtta. Når en steller seg på en krakk foran 
klassens pøbel og kliner til han, så må du regne med at du får bråk. Og bråk har det blitt. 
Fagforeningen jubler over gjennomslag etter mange års kamp, mens bemanningsbyråene og NHO 
naturlig nok gråter for sin syke mor. Ordskifte har til tider vært stygt og personifisert. Det tjener 
ingen. Mange av våre bedrifter, som har tapt lavpriskonkurranser mot bedrifter uten ansatte, har 
vært ambivalente til saken. På den ene siden trenger de friheten til å kunne leie inn ved 
uforutsigbare endringer i prosjekt eller bedriften, mens de på den andre siden ser at byggenæringens 
overdrevne bruk av innleid og ufaglært arbeidskraft har ødelagt alt av stolthet og bygghåndverk.  
 
Regionsatsning 
 
Frem og tilbake må vel også kunne sies om stortingspolitikernes fylkessammenslåing. «Viken or not 
Viken» har vært det store dramaet i Stortingets teatersal de siste årene. Byggmesterforbundet sin 
regionsatsning har derimot ikke vaklet. I 2017 vedtok Landsmøte i Byggmesterforbundet en 
strategisk plan som skulle styrke den lokale organiseringen. Byggmesterforbundet ønsket å gi 
medlemmene bedre bistand og oppfølging i sitt markedsområde, og bli en sterkere premissgiver på 
lokale rammebetingelser. Regionsatsningen skulle gjennomføres i samarbeid med de eksisterende 
lokalforeningene med eller uten administrasjon.  
 
Landsmøtevedtaket, samt fylkessammenslåingene, var bakgrunnen for at lokalforeningen i Oslo og 
Akershus tok et initiativ overfor Byggmesterforbundet om å utvide sitt ansvarsområde nordover og 
samtidig danne det som i dag er Byggmesterforbundet Region Øst.  
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Allerede i 2016, når Byggmesterforbundet Oslo 
og Byggmesterforbundet Romerike fusjonerte, 
var det en god dialog rundt en mulig 
fusjonering også med Hedmarks lauget. Den 
gang ble ikke Hedmark med. Derfor var det 
viktig med en grundig prosess denne gangen, 
og fusjoneringsplanene ble gjort i samarbeid 
med det gamle styret i Hedmark. Alle 
medlemsbedrifter i området ble også invitert 
til å delta. Det ble arrangert flere møter og det 
ble lagt frem tre ulike forslag som 
medlemmene i Innlandet ble bedt om å 
vurdere: 
 
1. Byggmesterforbundet Hedmark etablerer 

nytt styre og kjøper 
administrasjonstjenester fra BFOA. 

2. Byggmesterforbundet Hedmark velger å 
fusjonere med Byggmesterforbundet Oslo 
og Akershus. 

3. BFOA bistår BFH med etablering av nytt 
styre som selv sørger for aktivitet og 
nettverksbygging fremover. 

 
Den soleklare henstillingen fra de av medlemmene som deltok i prosessen var at lauget skulle 
fusjoneres inn sammen med Oslo og Akershus og danne Region Øst. I mars 2021 vedtok 
Generalforsamlingen i begge foreningene at fusjoneringen skulle gjelde fra 1.1.2021. 
 
Trang fødsel 
 
Vårt ønske om å feire den nye storforeningen med stor festivitas, ble raskt slått ned av Bent Høie. 
Sammenslåingen ble forseglet på Teams og muligheten for fysisk feiring lot vente på seg. Det er 
derfor naturlig å forstå at enkelte medlemmer på Innlandet ikke har merket så mye forskjell fra 
tidligere. Usikkerheten rundt smitte og smittetiltak førte til at de arrangementene vi planla for og 
gjennomførte på Innlandet fikk liten oppslutning. Dette gjaldt sommeravslutningen på Norsk 
Skogmuseum på Elverum, vår stand på Monter Hamar sitt Roadshow og fagdagene på Gjøvik. 
 
Byggmesterforbundet Region Øst har som mål å etablere et godt tilbud administrativt, faglig og 
sosialt i regionen. Vi vil i tiden fremover arrangere medlemsmøter, kurs og gi medlemsservice og 
fungere som administrasjon for medlemmene. Våre arrangementer og medlemstilbud skal komme 
dit medlemmene er, vi har ikke et mål om få medlemmene til Oslo. I tillegg skal vi fungere som et 
bindeledd mellom Byggmesterforbundet sentralt og vår moderorganisasjon NHO. Vi ser frem til imot 
et 2022 uten antallsbegrensninger og smittevernstiltak.  
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Lokale møteplasser for rekruttering 
 
I 2021 hadde vi et ønske om å møte 
eksisterende og nye medlemmer 
der de er. Selv med perioder med 
nedstengninger deltok vi på flere 
arrangementer i regi av våre 
samarbeidspartnere. Det ble mange 
gode samtaler og diskusjoner om alt 
fra næringspolitikk til rammeavtaler.  
 
Mange kjenner oss, men likevel var 
det forbausende mange som ikke 
vet hvem Byggmesterforbundet er 
og hva vi jobber for. Her har vi en 
stor jobb å gjøre, om vi skal lykkes 
med målsetningen om en 
medlemsvekst de neste årene.  
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Håndtering av Korona – pandemien 
 
Dessverre kommer vi heller ikke i år 
utenom å skildre håndteringen av 
koronapandemien i Årsrapporten. Ved 
inngangen til 2021 var fremdeles en 
gjenåpning av samfunnet i det fjerne, selv 
om vi etter hvert fikk opp farten på 
vaksineringen. Vi jobbet fremdeles hardt 
for å holde hjulene i byggenæringen godt i 
gang, gjennom utvikling og oppdatering av 
smittevernskurs og gode veiledere. Tidlig i 
koronakrisen opplevde bedriftene skepsis 
hos kundene mot å ta inn håndverkere. 
Det var viktig for oss å bidra til å skape 
tillit knyttet til virkningsfulle 
smittevernstiltak som skulle gjøre det 
trygt å gjennomføre byggeprosjekter. 
 
Mangel på arbeidskraft 
 
Koronaen rammet det norske arbeidslivet hardt på ulike måter. Samtidig som hele næringer ble 
stengt ned og folk holdt seg hjemme, sørget stengte grenser og økt fravær til en desperat mangel på 
arbeidskraft i byggenæringen. Desperasjonen førte til ville tilstander og det ble varslet om 
omfattende brudd på koronaregler i den useriøse delen av norsk byggebransje. Enkelte 
«arbeidsgivere» krevde at bygningsarbeiderne brøyt karantenereglene og stilte på jobb selv om de 
skulle holdt seg hjemme. Også smittevernreglene ble av en rekke tipsere betegnet som en parodi. 
Regler for avstand, håndvask og rengjøring er ofte ikke-eksisterende. Dette var tilfelle både på 
byggeplassen, og der arbeiderne var innlosjert. Lars Mamen i foreningen Fair Play Bygg Oslo og 
Omegn fikk inn en rekke slike tips.  
 
Konsekvensen av alle 
bruddene lot ikke vente på 
seg. Etter å ha klart å holde 
byggenæringen godt i gang i 
nær et år med smitte, så 
kom de store utbruddene, 
også til vår næring. Flere 
ropte på nedstengning. Vi 
fryktet avbestilling av 
oppdrag, håndverkerfrykt 
og permitteringer.  
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Sammen med Fair Play Bygg og fagforeningene 
var vi tidlig ute med å foreslå tiltak for å hindre 
en nedstenging. Dialogen med byrådet var god, 
og vi fikk støtte fra helsebyråden om å satse på 
massetesting fremfor nedstenging. At bransjen 
selv tok dette initiativet, var nok avgjørende for 
å holde byggeplassene i gang.  

 
 
Gjenåpningen 
 
Etter hvert roet smittetrykket seg ned, 
aktiviteten økte og desperasjonen etter 
arbeidskraft tvang frem et brøl om å åpne 
grensene. Selv «jordbærplukkere» ble 
definert som faglærte med unik 
kompetanse som vi ikke fant i Norge, men 
måtte hentes inn fra fjerne land. Presset 
økte og lenge før mottaksapparatet var 
klart, ble det forsiktig åpnet opp for 
arbeidsinnvandrere. Frykten for at 
arbeidslivet igjen ville oversvømmes av 
billig arbeidskraft var stor. Muligheten for 
å kompensere for høye byggevarepriser 
og grønnsaker som råtnet på rot, ville 
friste mange til å ta noen snarveier i 
ansettelsesprosessen. Samtidig tilbød 
kriminelle aktører og kyniske bakmenn 
gull og grønne skoger for å få sårbare 
arbeidsinnvandrere på kroken. Og sakte, 
men sikkert begynte de å bite på igjen. De 
beit på kroken fordi etter hvert som 
grensene åpnet, var det vanskeligere å 
registrere seg for lovlig arbeid i Norge enn 
å jobbe svart i det skjulte.  
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Materialpriser og mangel på byggevarer 
 

Første halvår av 2021 ble en berg- og dalbane 
preget av vekslende «koronaoptimisme», stengte 
grenser, voldsomme prisøkninger på materialer, 
barkbiller, råvaremangler samt stor etterspørsel 
etter håndverkstjenester. Avhengig av hvor en 
stod plassert i næringskjeden har enkelte 
beskrevet situasjonen som inntraff som den 
perfekte stormen. For medlemsbedrifter som har 
måtte bære prisøkningene som kom som perler 
på en snor på egne skuldre, har opplevelsen vært 
en helt annen. Dette året har vist oss hvor viktig 
det er at leddene næringskjeden snakker med 
hverandre, og ikke bare om hverandre.  
 
Som profesjonelle parter er vi helt avhengige av 
hverandre i alle konjunktursvingninger. Dette må 
danne grunnlaget for det samarbeidet vi skal 
søke fremover. Et samarbeid som må stå seg som 
gjensidig, trygt og robust gjennom oppturer og 
nedturer. Byggmesterforbundet har jobbet hardt 
for medlemmene i en til tider opphetet debatt 

om byggevarepriser. Som landets desidert største lokalforening i Byggmesterforbundet ønsket vi å 
styrke og å forbedre våre innkjøpsavtaler. Både med tanke på pris, levering og forutsigbarhet. Det 
kan ikke være slik at dere som profesjonelle ikke får varer når private kan hente produktet i butikk. I 
et samarbeid med de øvrige lokalforeningene og Byggmesterforbundet sentralt, innledet vi 
forhandlingene om nasjonale avtaler. 
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Markedstilgang og konkurransefortrinn 
 
Anbudsportal 

 
En av de positive bivirkningene av koronapandemien 
er at mange av de som har hatt jobb gjennom 
pandemien har investert i egen eiendom, bolig og 
hytte. Stor etterspørsel i kombinasjon med mangelen 
på arbeidskraft førte til stor pågang av forespørsler og 
fulle ordrebøker for våre medlemsbedrifter. Dette er 
bra. Men det er også en del av årsaken til at vi la 
oppstarten av Mesteranbud på is inntil videre. Det gav 
ingen mening å lansere en anbudstjeneste når 
bedriftene ikke har kapasitet til å respondere.  
 
Vi besluttet å fortsette med å formidle 
anbudsforespørsler på vår egen hjemmeside, slik vi 
hadde gjort de seneste årene. Likevel har vi opplevd en 
betydelig økning i antall forespørsler, noe som kan 
tyde på at kundene har blitt mer og mer bevisste på å 
bruke seriøse bedrifter med fagkompetanse.  
 

 
 
 
 
 

 
Politiske veivalg 
 
Konkurransevilkårene i byggenæringen er styrt av 
noen politiske veivalg i forbindelse med utformingen 
av lover og regler. Under pandemien så vi i særlig 
grad hvor disse veivalgene hadde ført oss. Norge har 
havnet i en situasjon hvor vi på ingen som helst 
måte er i stand til å løse våre samfunnsoppgaver 
uten hjelp fra utlandet. Hvordan har vi havnet her? 
Åsmund Østvold, næringspolitisk talsperson i 
Byggmesterforbundet og leder av Beto-Bygg AS, 
hevder det kan spores tilbake til 3 politiske veivalg: 
 
 I 1987 ble krav til håndverksbrev for å starte 

virksomhet i byggenæringen fjernet. 
 Juni 2000 ble forbud mot privat 

arbeidsformidling fjernet. 
 Mai 2004 ble EUs indre marked utvidet mot 

Øst-Europa. 
 
Dette er 3 politiske vedtak som hver for seg virker ganske uskyldige, men som sammen har sørget for 
at verdien av en fagutdanning og bedriftenes konkurransevilkår er sterkt redusert. 
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Da vi hadde krav til håndverksbrev for å starte virksomhet i byggenæringen var forbrukerne sikret at 
det var både faglig og merkantil kompetanse i bedriftene i det hvite markedet. Slik regelverket er i 
dag kan hvem som helst ta på seg oppdrag på godtroende kunders boliger, og som i verste fall kan 
påføre kompliserte konstruksjoner store skader.  
 
Ved å tillate privat arbeidsformidling ble muligheten for den massive innleiepraksisen vi ser i 
byggenæringen i dag åpnet. Dette har ført til at markedet har hatt fri tilgang på billig, ofte ufaglært, 
arbeidskraft, som igjen har ført til at rekrutteringen av norsk ungdom nærmest har forsvunnet.  
 
Med utvidelsen av EUs åpne marked mot øst, i kombinasjon med bemanningsbyråer uten kontroll, så 
ble hovedmodellen i deler av byggenæringen å leie inn billig arbeidskraft fra Øst-Europa. 
 
Våre medlemsbedrifter gjennomføringsevne og forretningsmodell, står i sterk kontrast til dette. De 
foredler håndverks kompetanse gjennom kontinuerlig kompetansebygging der byggeplassen er et 
praksisfellesskap mellom faste ansatte, faglærte og lærlinger i ulike faggrupper. Når 
kompetansebedriftene konkurreres ut av markedet av profitører, forsvinner rekrutteringen og 
fagkompetansen, fagene forvitrer, innovasjonen stopper opp og til slutt forringes kvaliteten på 
byggverkene. 
 
Den norske arbeidslivsmodellen 
 

Det dreier seg langt på vei om hvordan 
vi ønsker oss det norske arbeidslivet. 
Den såkalte norske arbeidslivsmodellen, 
glorifisert i et rosenrødt 
trepartssamarbeid, har fått seg en 
kraftig ripe i lakken. Trigget frem av 
nedstengte grenser og importsmitte 
under pandemien, varslet norske 
arbeidsgivere om massepermittering og 
driftsstans i viktige prosjekter som følge 
av en akutt mangel på arbeidskraft etter 
nedstengningen av grensene. Det ble 
stilt spørsmålstegn ved hvor norsk er 
denne modellen vi liker å trekke frem 
som den ideelle måten å organisere 
arbeidslivet vårt på, når vi har gjort oss 
helt avhengig av lavtlønnet utenlandsk 
arbeidskraft. Diskusjonen ble heftig 
debattert både i mediene og i 
Stortinget.  
 
Byggmesterforbundet deltok både fra 
lokalforeningen og sentralt. Vi skildret 

langt på vei at vi hadde fått to vesentlige forskjellige produksjonsmodeller i Norge.  
 
Den tradisjonelle som baserer sin produksjon på fagkompetanse. Drevet frem gjennom århundrer 
med kompetanseoverføring mellom faglærte og lærlinger i et praksisfelleskap. Her blir produksjonen 
en opplæringsarena som ikke bare produserer kvalitetshåndverk, men også selvstendige og 
løsningsorienterte håndverkere som fører fagene videre gjennom fagopplæring til nye generasjoner. 
Denne delen av næringslivet er hovedleverandøren av fagkompetanse og innovasjon i yrkesfagene. 
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Den andre produksjonsmodellen har en 
produksjonslinje som kun fungerer dersom det 
er rikelig tilgang på stadig ny og billig 
arbeidskraft. En produksjonsmodell som ikke 
krever produksjonsarbeidere med bred 
fagkompetanse, men klarer seg bra med 
tilstrekkelig antall hender under en dyktig 
ledelse. Her er det kun timesprisen på et par 
hender som er avgjørende for lønnsomheten, 
og kompetansebygging er kostnadsdrivende og 
et nødvendig onde for å vinne offentlige 
anbudskonkurranser.  
 
Den norske arbeidslivsmodellen vil ikke 
overleve om sistnevnte produksjonsmodell blir 
hovedmodellen. Ja, vi er blitt avhengig av 
arbeidsinnvandring. Etter hvert er også 
kompetansebedriftene avhengig av 
arbeidsinnvandring. Den store forskjellen er at 
kompetansebedriftene er villig til, og avhengig 
av, å investere i kompetansebygging og en fast 
arbeidsrelasjon til sine arbeidsinnvandrere. Den 
delen som kun er avhengig av prisen for et par 
hender vil alltid søke i nye geografiske områder 
etter enda billigere arbeidskraft for å øke lønnsomheten. 
 
Næringspolitikk 
 
Som følge av at Byggmesterforbundet gikk ut av Byggenæringens Landsforening – BNL 1.1.2021, og 
at man har inngått et direkte samarbeid med NHO for de to neste årene, var det behov for å styrke 
stallen knyttet til arbeidet med næringspolitikk.  
 
De organisatoriske endringer som følge av utmeldingen medfører at Byggmesterforbundet i sterkere 
grad kan fremme den næringspolitiske profilen som skal ivareta medlemsbedriftenes interesser i 
markedet.  
 
For å sikre at dette arbeidet skal få den nødvendige oppmerksomhet, oppnevnte styret Åsmund 
Østvold til å være styrets forlengede arm i det næringspolitiske arbeidet. Østvold har tidligere ledet 
både vår forening og Byggmesterforbundet sentralt. Han sitter også i styret i Oslo Håndverk- og 
Industriforening, og har vært sentral i utformingen av Oslomodellen for offentlige anskaffelser fra 
den spede begynnelsen til den siste revideringen som nå føres i pennen. Vi er trygge på at Østvold er 
rett mann til å lede dette arbeidet. 
 
 
NHO - tilknytning 
 
Utmeldelsen av BNL åpnet for et tettere samarbeid direkte med NHO. I 2021 har det vært mye 
møtevirksomhet på nasjonalt nivå for å få etablert en ny Landsforening i NHO for 
Bygghåndverksfagene. Dessverre så har det så langt ikke vært noen støtte i NHO for den nye 
landsforeningen. Snarere tvert om. NHO har uttrykt at de ikke ønsker flere landsforeninger, og 
forbundet ser på alternative forslag for videre tilknytning. Det er viktig at vi forblir en del av 
partssamarbeidet. 
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Lokalt derimot har vi fått til flere gode møteplasser med NHO sine lokalforeninger. Den 4. mai fikk vi i 
stand et dialogmøte med Regiondirektør i NHO-Innlandet Jon Kristiansen, Byggmestrene Svein 
Adolfsen, Jan Heranger og Morten Andersen, sammen med Frank Ivar Andersen og Ali Reza Nouri fra 
Byggmesterforbundet om aktuelle saker for valget 2021.  
 
Blant det som ble tatt opp og diskutert var: 
 

• At de kravene som stilles for å utøve bygningsarbeid skal gjelde alle, også i rot-markedet. 
• At når det offentlige utlyser konkurranser om oppdrag legges det vekt på at de som deltar i 

konkurransen i all hovedsak er de samme som gjør jobben, og ikke de som har som 
forretningsmodell å kun administrere underleverandører. 

• At man arbeider for å gjeninnføre lavere terskler for mindre offentlige oppdrag slik NHO og 
håndverksbransjene har lansert med å etablere "Lille Doffin". 

• At innleie av arbeidskraft kun er basert på å ta produksjonstopper.  
• At man fjerner nylig innførte bestemmelser om innleie i arbeidsmiljølovens § 14-12 (2). 

Denne kom etter påtrykk fra partene i arbeidslivet som ett kompromiss for å forsøke å rydde 
i innleieproblematikken.  

• Bestemmelsen definerer bedrifter med tariffavtale som seriøse og bedrifter uten tariffavtale 
som useriøse. Dette er helt forkastelig og i ettertid har det vist seg å tjene selskaper som 
lener sin virksomhet på betydelig innleie, mens håndverksbedrifter med ansatte fagarbeidere 
og lærlinger står igjen som taper.  

• At man ved politiske veivalg, hvor det er kryssende interesser mellom en mest mulig liberal 
og åpen næringspolitikk, balanserer dette med å sikre likebehandling av aktørene. 

• At det, i motsetning til gjeldende situasjon, utøves tilstrekkelig og effektiv kontroll på de 
lovregulerte områder (HMS, skatt, kriminalitet og byggeregler) slik at de som tar snarveier 
eksponeres for en reell risiko.  

• At bygghåndverksbransjene blir ansett som god og attraktiv for fagarbeidere, yrkesvalg for 
ungdommen og at bedriftene får den posisjonen de fortjener som en verdiskaper i sitt 
nærmiljø. 
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Byggeregler 
 
Det er en opplagt kobling mellom 
byggekvalitet, kompetanse og seriøsitet. 
Utførende bedrifter i de tradisjonelle 
bygghåndverksfagene med god støtte fra 
fagforeningene har lenge ropt på reguleringer 
og krav til hvem som får utføre i fagene. I 
store deler av ROT-markedet er det ikke 
kvalifikasjonskrav. Hvem som helst kan drive 
med hva som helst. Helt siden bransjen 
foreslo ny godkjenningsordning gjennom 
rapporten «enkelt å være seriøs» i 2014, har 
den ene statsråden etter den andre somlet 
med å få på plass et tydelig regelverk knyttet 
til hvem som skal få utføre og påta seg ansvar 
for et byggeoppdrag. 
 
I 2021 satte vi ned en arbeidsgruppe 
bestående av OHIF, Byggmesterforbundet 
sentralt og lokale fagforeninger. Her skal vi 
blant annet jobbe med å få opp tempo med å 
rydde opp i regelverket knyttet til 
byggekvalitet og seriøsitet i næringen.  
 
Gjeldende regelverk for kvalifikasjonskrav er fortsatt basert på overgangsordning, etter at en ikke fikk 
på plass en ny godkjenningsordning i 2017. Den gang ble det nedsatt et hurtigarbeidende 
ekspertutvalg, – Byggkvalitetutvalget. Målsetningen er å lande gode kjøreregler som gir kvalitet i 
bygg og anlegg og samtidig gjøre det enkelt å være seriøs. 
 
 
Storrengjøring i arbeidslivet 

 
Regjeringen lover nå en storrengjøring i 
arbeidslivet. I den forbindelse må de rydde 
i skuffene og hente frem blant annet 
Byggekvalitetsutvalgets rapport til 
departementet som har ligget der siden 
2020. Vi kan ikke leve med at tilfeldigheter, 
god vilje og intensjoner skal sikre kvalitet 
og seriøsitet i byggenæringen. Det må 
reguleres, stilles krav og kontrolleres. Krav 
til fagkompetanse hos utførende 
håndverkere. Krav til fag- og 
etablererkompetanse for å starte bedrift i 
byggenæringen. Samtidig må det slås ned 
på stråmanns virksomheter og gi flere 
konkurskarantene og næringsforbud. 
Innstramningene må følges opp med 
informasjonskampanjer rettet mot 
forbrukerne og arbeidstakere, samt økte 
bevilgninger til oppfølging og kontroll. 
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Nok en storrengjøring som feier dritten under teppet og ikke skrubber i krokene, er bortkastet. Det 
gir flere tapte milliarder til fellesskapet, og alt fortsetter som før. Med de samme overskrifter og 
skildringer om grov utnytting av arbeidskraft, svindel av kunder, tapt fagkompetanse og ingen 
rekruttering til byggenæringen. 
 
 
Reguleringsplaner 
 
Regjeringens strategi om fortetting og knutepunktutvikling, fikk også i 2021 mye oppmerksomhet. 
Flere arealplaner var på høring. Tankegangen om at flest mulig skal samles i boligblokker oppe på 
kollektivknutepunkter ble videreført. Litt forunderlig i en tid hvor sosial avstand har vært livsviktig. Vi 
stilte spørsmålstegn til om dette var en usunn og «smittefarlig» boligpolitikk.  
 
Pandemien har vist at vi er ikke avhengig av å reise for å jobbe, biler er blitt «miljøvennlige» og 
meglere sier at markedet på Østlandet skriker etter småhusbygging. Flere arealplaner var på høring, 
og sammen med våre medlemmer gav vi innspill til flere.  
 
Småhusplanen for Oslo kommune fikk spesielt stor oppmerksomhet når denne skulle revideres. Vi er 
enig i at det er viktig å ivareta en variert boligstruktur i Oslo. Ulike mennesker ønsker å bo på 
forskjellige måter, og Oslo skal ha et tilbud for alle. Det bygges generelt for lite boliger i Oslo, og i 
Østlandsregionen. Dette gir et press på markedet og presser mange ut av byen. Spesielt 
småbarnsfamiliene flytter når leiligheten blir for liten. Da søker de seg ofte til eneboliger eller 
rekkehus med en liten hageflekk. 
 
Våre innspill til revideringen var å sikre en forutsigbar økning av slike boliger i småhusområdene. Vi 
tror en byutvikling med boligbygging kun nær knutepunkter med økte byggehøyder og lite variasjon 
av boligtyper, vil føre til skjevfordeling av befolkningssammensetningen og økte sosiale forskjeller i 
Oslo. Vi mener videre at en slik byutvikling på samme måte som fortetting i småhusområdene, også 
vil ødelegge småhusområdenes karakter når de omkranses av høyhus. 
 
Vår høringsuttalelse kan leses i sin helhet her: Høringsuttalelse Oslo Kommune  
 
 

 
 

«– Hele mosseregionen lider under 
mangel på tomter. Verst stilt er 

tilgangen på eneboligtomter. Hadde vi 
kunnet utvikle flere eneboligtomter, 

måtte vi hatt et kølappsystem. 
Etterspørselen er bare helt enorm. Vi 
har aldri opplevd et så stort trykk i 
markedet som nå. Det finnes knapt 
eneboligtomter å oppdrive fordi den 

nasjonale boligpolitikken går på 
fortetting, og da er det nesten ikke 

rom for byggefelt med eneboliger, sier 
eierne og driverne bak Mesterbygg 

Moss, Jørn Erik Ruud og Ulf Larsen.» 
 

  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021108503&fileid=9766928
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Seriøsitetsbestemmelser 
 
Offentlige anskaffelser utgjør en betydelig del av omsetningen i byggenæringen. Eksempelvis handler 
Oslo kommune årlig for rundt 26 milliarder. En stor del av dette er kjøp knyttet til oppføring av bygg 
og anlegg. Dette gjør Oslo kommune til Norges nest største offentlige innkjøper etter staten. Oslo 
kommune er også en av Norges største offentlige byggherrer. 
 
Det er en vilje i byrådet i Oslo kommune til å bruke sin innkjøpsmakt for å fremme et seriøst 
arbeidsliv, med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører 
som tar samfunnsansvar på alvor. 
 
Byggmesterforbundet Region Øst har sammen med sine samarbeidspartnere vært en sentral 
høringsinstans for utarbeidelsen av de gjeldende seriøsitetskrav kommunen stiller og i revideringen 
av disse. Kravene er en del av kommunens standardkontrakter for anskaffelser over 500 000 kroner. 
 
Vi har stor tro på at arbeidet vi gjør opp mot Oslo kommune vil gi ringvirkninger og kopieres i andre 
kommuner i vår region. Oslo kommune har signalisert at de skal være et flaggskip for seriøsitet og 
bidra til å utdanne fagarbeidere til et marked som sysselsetter og tjener redelige penger på faglært 
kompetanse og bidrar til kommunekassen i form av skatt, moms, arbeidsgiveravgift m.m. Samtidig 
hindre og redusere sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og rettslig oppfølging av juks. Lykkes en i 
Oslo, vil modellen være enkelt å kopiere. 
 
Så langt har en ikke lykkes med Oslomodellen. Kommunens byggeplasser speiler ikke det 
kompetansfelleskapet og de opplæringsarenaene som er intensjonen. 
 
Vi opplever i stor grad at seriøsitetskravene i offentlige anskaffelser har blitt for komplekse og gjør 
gevinsten for de bedriftene som konsekvent ikke følger regelverket bare enda større. Når risikoen for 
å bli avdekket og konsekvensene er små, har vi oppnådd kun å lage gjerdene til kommunale 
byggeplasser uoverkommelige for våre kompetansebedrifter. Vi må få på plass en prekvalifisering, 
sammen med tydeligere krav på egenproduksjon, kompetanse og kompetansebygging. Kriminelle 
aktører bruker ikke penger på fagopplæring. 
 

 
Foto Leif Martin Kirknes, Fri fagbevegelse 
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Samarbeid mellom bygghåndverksfagene 
 
Oslo Håndverk- & Industriforening (OHIF) 
 
Håndverkerstandens stilling i Christiania i første halvdel av det 19. århundre var ikke særlig lystig. 
Storparten av håndverkerne satt i trange kår og deres sosiale anseelse var liten. 
 
Felles faglige interesser fikk sitt utslag i stiftelsen av Christiania Haandværkerforening 8. november 
1838 etter initiativ av salmaker mester og garver Nils Jensen Ytteborg, som også ble valgt til den nye 
foreningens formann.  
 
Siden den gang har OHIF hatt en viktig og samlende rolle for alle yrkesfag i hovedstadsregionen. Vår 
politiske innflytelse vokser betydelig de gangene vi henvender oss til rådhusene med OHIF i ryggen. 
Spesielt etter at Byggmesterforbundet meldte seg ut av BNL har samarbeidet med OHIF blitt spesielt 
viktig, fordi de har vært den naturlige arenaen for et godt samarbeid mellom Bygghåndverksfagene.  
 
I 2021 tok vi sammen med OHIF 
et initiativ til en fast 
arbeidsgruppe der 
bygghåndverksfagene jevnlig skal 
møtes.  
 
Ressursgruppen for 
byggfagslaugene i OHIF har hatt 3 
møter i 2021. Fagene som har 
deltatt på disse møtene er 
rørlegger, kobber og blikk, murer, 
maler og tømrer. 
 
Målet med gruppen er å bli bedre 
kjent, dele kunnskap – og finne 
samarbeidsformer som sikrer 
gjennomslag i felles kjernesaker. 
Vi vet det er flere fellesnevnere i 
fagene – og at dette kan styrke 
både fag, forening og den 
næringspolitiske påvirkningen.  
 
Vi mener samarbeidsmodellen vi 
har i OHIF og tilsvarende 
næringsforeninger i andre byer, 
bør sees til når en skal forme 
modellen for en ny Landsforening 
for Bygghåndverksfagene.  
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Bygghåndverksfagene møter politikerne 
 
I 2021 ble revidering av Oslomodellen, rekruttering og ny Opplæringslov viktige saker i 
ressursgruppen for Bygghåndverksfagene. Veldig mange av lokalforeningene i de øvrige 
håndverksfagene er organisert likt som vår foreningen. Fagopplæring og det tette samarbeidet med 
opplæringskontoret i de enkelte fag er viktig. Bransjevis deler opplæringskontor og lokal 
bransjeforening administrasjon. Dette samarbeidet er historisk forankret fra da de første 
opplæringskontorene ble stiftet av bransjeforeningene i de ulike fagene.  
 
Nå er denne historien glemt, og vi må sammen med de øvrige byggfagene fortelle fagopplæringens 
historie til de politikerne som skal definere fagopplæringen og opplæringskontorenes rolle fremover. 
I september 2021 hadde vi et godt møte og god dialog med representanter fra Byrådet for oppvekst 
og kunnskap i Oslo. Vi snakket om dimensjonering av Osloskolen, karakterkrav, rekruttering, 
omdømme, kjønnsbalanse, læreplassgaranti, seriøsitets bestemmelser og mye annet.  
 
Vi diskuterte også hvordan vi sammen må jobbe for en bedre integrering gjennom fagopplæring. 
Veldig mange av våre nye landsmenn kommer hit med unik kompetanse fra sine hjemland. Vi må 
utnytte dette bedre, og sikre at de får formell kompetanse med et norsk fag-/svennebrev.  
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Et tettere samarbeid med Byggmesterforbundet sentralt 
 
Ny leder i Byggmesterforbundet 
 
I mars 2021 ble Knut Strand 
Jacobsen lansert som ny daglig 
leder for Byggmesterforbundet. 
Jacobsen kommer til 
Byggmesterforbundet etter å ha 
ledet Kesko-konsernet med 
Byggmakker, Onninen og Elfag i de 
siste åtte årene. 
 
Byggmesterforbundet nå i en viktig 
og oppbyggende fase. Landsmøte i 
2020 vedtok med stort flertall 
blant medlemmene, å tre ut fra 
Byggenæringens Landsforening 
(BNL) fra 1. januar 2021. Byggmesterforbundet ønsker å ivareta egen politikk som selvstendig og 
styrket i samarbeid med andre bygghåndverks forbund i en egen landsforening. 
Byggmesterforbundet skal legge en ny strategi for å konsentrere seg mer om medlemsbedriftenes 
interesser blant annet gjennom lokal tilstedeværelse og et regions apparat.  
 
Til å lede dette arbeidet er vi glade for å ha fått en leder som kjenner vår bransje og våre 
utfordringer, og som har bred og lang erfaring og med dokumenterte resultater. Jacobsen begynte i 
stillingen 3. mai i 2021. 
 
Tidligere daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, skal lede det politiske arbeidet i 
forbundet. Etter utmeldelsen av BNL har det vært behov for å styrke Byggmesterforbundet 
administrativt. Blant annet gjennom denne nyopprettede stillingen med ansvar for forbundets 
arbeidslivs- og næringspolitikk, herunder å følge opp Byggmesterforbundet sine ambisjoner i 
samarbeidet med NHO.  
 
 
Regionsatsning  
 
En viktig jobb for Byggmesterforbundet er nå å samle landet og sikre mest mulig likt tilbud av 
tjenester, kurs, medlemstilbud og avtaler i hele landet. For å sikre dette har Byggmesterforbundet i 
2021 opprettet et mye tettere samarbeid med de lokalforeningene i landet som har en 
administrasjon. Det er nedsatt en administrasjonsgruppe som jobber tett sammen. Med i denne 
gruppen er Byggmesterforbundet Rogaland, Byggmesterforbundet Region Vest, 
Byggmesterforbundet Buskerud, Byggmesterforbundet Region Øst samt regionledere ansatt i 
Byggmesterforbundet. 
 
Arbeidet gav raskt gode resultater.  Det er inngått landsdekkende innkjøpsavtaler og lokalforeninger 
samarbeider godt om enkelte felles arrangementer. Godt samarbeid på tvers av regionene er 
avgjørende for å sikre god måloppnåelse rundt felles planer og strategier. 
 
Skal vi sikre kontinuitet i dette arbeidet, og tilstrekkelig ressurser lokalt, må vi styrke det lokale 
handlingsrommet. Da må enkelte administrative oppgaver forenkles og legges sentralt. For mindre 
lokalforeninger er det flere unødvendige administrative oppgaver blant annet knyttet til fakturering 
og oppfølging av kontingent og avgifter. Ulike satser og forvirring knyttet til avsender, kan bidra til 
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unødig misnøye blant medlemmene. Vi er derfor svært positive til forslaget vedtatt av Landsmøte 
2021 om å igangsette en «Utredning av bedre samorganisering av lokalforeninger og felles 
kontingentstruktur for hele landet», og forventer at det vil komme konkrete forslag til Landsmøte 
2022 i Bodø. 
 
 
Opplæringskontorene 
 
Byggmesterforbundet har i flere år med stolthet hevdet «Vi er tømrerfaget». Hva ligger det egentlig i 
dette? Skal vi ha et eierskap til tømrerfaget, er det nødvendig at vi er med og definerer det. I innhold, 
omfang og gjennomføring av utdanningsløpet. Byggmesterforbundet sentralt jobber i dag med dette 
gjennom sitt utdanningsutvalg. De legger også til rette for ulike møtearenaer for opplæringskontorer 
som er tilsluttet Byggmesterforbundet. Ser vi på omfanget av faget og antall utførende og lærlinger, 
er det likevel beskjedent i forhold til andre bransjeorganisasjoner det er naturlig å sammenligne seg 
med. 
 
Tømrerfaget har lange tradisjoner og fagkompetansen har gått fra mester til lærling gjennom 
generasjoner. De siste årene riktignok oftere fra svenn til lærling siden det er færre mesterbedrifter 
som tar inn lærlinger og kompetansen og erfaringene til instruktørene på byggeplassen er synkende.  
 
«Fra lærling til mester» har vært et velbrukt slogan for flere Opplæringskontorer. Men er det slik at 
det ligger en opplagt karrierevei fra lærling til mester? Og er det slik at Byggmesterforbundet aktivt 
jobber for denne yrkesveien skal ha en sammenhengene rød tråd både teoretisk og praktisk og i 
profil? 
 
I 2018 stilte den gang Byggmesterforbundet Oslo og Akershus disse spørsmålene til Landsmøte og 
foreslo at Byggmesterforbundet sammen med sine tilsluttede Opplæringskontorer igangsetter et 
arbeid mot et mer forpliktende samarbeid og mot å få på plass en definert stilling i forbundet sentralt 
knyttet til Kompetanse og fagopplæring. 
 
Landsmøte den gang vedtok at det skulle settes i gang et arbeid for å utrede et sterkere samarbeid 
mellom Opplæringskontorene og Byggmesterforbundet, basert på forslaget fra Byggmesterforbundet 
Oslo og Akershus og de forutsetninger som er trukket opp av styret. 
 
Vi har lenge vært utålmodige på fremdrift i dette arbeidet, men opplever at Byggmesterforbundet 
spesielt i 2021 virkelig har tatt Opplæringskontorene, fagopplæring og rekruttering på alvor. 
Byggmesterforbundet har tatt et ansvar for Opplæringskontorenes rolle i ny Opplæringslov, lagt til 
rette for jevnlige møter og samarbeidet om digitale læremidler.  
At ny leder i Byggmesterforbundet på talerstolen på Landsmøte i Haugesund sier at 
Byggmesterforbundet skal ta ansvaret for tømrerfaget fra «vugge til grav» lover godt for 
rekrutteringen og samarbeidet med Opplæringskontorene. Helt i tråd med Region Øst sine strategier. 
 
Innkjøpssamarbeid gjennom eksisterende og nye rammeavtaler 
 
Rammeavtaler 2021 
 
Byggmesterforbundet Region Øst inngår stadig nye gunstige avtaler på vegne av alle våre 
medlemmer. Samtidig som vi kontinuerlig evaluerer de avtalene vi har og sikrer at de stadig gir våre 
medlemmer de beste vilkårene. Vi oppfordrer dere alle til å bruke disse avtalene. Utover at dere får 
de beste prisene og god oppfølging, får også Byggmesterforbundet Region Øst noe returbonus av at 
dere bruker avtalene. Dette kommer igjen dere til gode gjennom kurs, medlemsmøter, aktiviteter og 
andre medlemsfordeler. 
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I 2021 hadde samarbeidsavtale med følgende leverandører: 
 

• Motek 
• Grønvold Maskinservice  
• Byggmakker Brobekk 
• Duri Fagprofil  
• Optimera 
• Ramirent 

• Tomwil 
• Bertel O. Steen 
• Eir renhold 
• Safedesign-nettsikring 
• Mestergruppen 

 

 
Som medlemmer i lokalforeningen har dere også tilgang til avtaler gjennom OHIF og nasjonale 
rammeavtaler gjennom Fordelstorget. 
 
Felles nasjonale innkjøpsavtaler  
 
Selv om omsetningen på avtalene har jevnt økt, er det fremdeles et stort potensial. Både i økt 
omsetning på de avtalene vi allerede har inngått, samt i nye avtaler. Det krever mye oppfølging for å 
påvirke dette. BFØst støttet derfor forslaget på Landsmøte i Haugesund om å inngå felles 
innkjøpsavtaler for hele landet. 
 
Forslaget er forankret i Byggmesterforbundets vedtekter §3.  
 
Det foreligger allerede ulike innkjøpsordninger gjennom Byggmesterforbundets fordelstorg på 
nettsidene, disse er i hovedsak tredjeparts tjenester som bilavtaler, telefoni, inkassotjenester, med 
videre.  
 
Man ønsker nå å etablere avtaler for bedriftenes kjerneprodukter. Byggevarer og verktøy. Slike 
samarbeidsavtaler kan også bidra til mer forutsigbarhet med tanke på siste års prisutvikling på 
byggevarer og tilgjengelighet.  
 
Avtalene skal også bidra til å forsterke medlemmenes, lokalforeningenes og forbundets økonomi 
gjennom bonusordninger og markedsstøtte.  
 
Landsmøte ga sin støtte til forslaget, og administrasjonsgruppen nedsatte en forhandlingsgruppe, 
som høsten 2021 kom i god dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere og forhandlet frem 
avtalene som ble presentert på nyåret 2022. 

https://bfoa.no/wp-content/uploads/2020/12/Gronvold-Maskinservice-presentasjon.pdf
https://bfoa.no/wp-content/uploads/2020/12/Duri-Fagprofil-presentasjon.pdf
https://ipaper.ipapercms.dk/optimera/Optimera/Brosjyrerogkataloger/2019/byggmesterforbundetoslo-akershus-2019/byggmesterforbundetoslo-akershus-2019/?page=1
https://bfoa.no/wp-content/uploads/2020/12/Avtale-Ramirent-Byggmesterforbundet_til-medlemsbedrifter.pdf
https://bfost.no/wp-content/uploads/2021/05/Tomwil-avtale-Byggmesterforbundet-Oslo-og-Akershus_2021.pdf
https://www.bos.no/fleet/rabattavtale/byggemesterforbundet/
https://bfoa.no/wp-content/uploads/2020/12/Eir-tilbud-temporaere-tjenester-Byggmesterforbundet-1_til-medlemsbedriftene.pdf
https://bfoa.no/wp-content/uploads/2021/04/Safedesign-nettsikring.pdf
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Jubileumsår – 175 år 
 
2021 var et jubileumsår for Byggmesterforbundet Region Øst. Foreningen er 175-år. Vi feiret dette 
med et arrangement for våre medlemsbedrifter samt inviterte gjester på ærverdige Hotel Bristol i 
Oslo den 29. oktober. 
 
Arven 
 
I 1846 var det 10 tømmermestere i Christiania. De var alle var tilsluttet Christiania 
Håndverkerforening som ble stiftet i 1838. Christiania Håndverkerforening kjenner vi i dag som Oslo 
Håndverk- og Industriforening, som fremdeles er foreningens knutepunkt sammen med de andre 
håndverksfagene i Østlandsregion. 
 
Nettopp derfor var det naturlig å legge jubileet vårt til Hotel Bristol. Bristol rett ovenfor 
Håndverkerforeningens praktfulle lokaler i Rosenkrantzgate 7. Ikke minst Laugsalen, med sine flotte 
malerier, ha vært foreningens faste møteplass siden slaen ble innviet i 1926. 
 
Vi kjenner ikke alle motivene for at akkurat tømrerne var så tidlig ute med å danne en forening. Men 
vi vet at noen av utfordringene den gang er sammenfallende med de vi står ovenfor i dag. Det var 
spesielt viktig å ivareta faget og standens interesser ovenfor myndighetene. Slik som nå, slet vi med 
rekrutteringen til faget og mange ufaglærte fra landsbygda tok seg arbeid som tømrere i byene og 
konkurrerte ut de faglærte. 
 
I 1850 var det foruten mesterne, kun registrert kun 18 tømrersvenner og drenger i Christiania.  
 
At vi nå, 175 år etter står her og jobber for de samme verdiene betyr ikke at vi ikke har lykkes. 
Håndverksfag bæres frem av taus kunnskap som går i arv fra generasjon til generasjon. Et hvert 
forsøk opp om å legge utdanningen og fagenes hevd til tilfeldighetene eller offentlig administrasjon 
har feilet stort. Dette har historien gang på gang vist.  
 
Fagenes eksistens og innovasjon avhenger av sterke bransjeforeninger og laug. 
 
Bare vi er tømrerfaget. Bare vi kan bære arven videre. Dette er viktig å feire og holde i hevd  
175 år etter at våre forfedre stiftet Tømmermesternes forening i Christiania. Vi skal overlevere faget i 
samme gode stand som vi mottok det, slik at kommende byggmestre kan feire nye jubileer på Bristol, 
i Oslo Håndverk- og Industriforenings lokaler eller på andre lokasjoner vi har våre røtter. 
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En hyllest til Byggmesteren 
 
Til ære for jubilanten og som en hyllest til Byggmesteren som har bygget hus og fag gjennom 
generasjon, hadde fagsjef for kompetanse i Byggmesterforbundet, Øivind Ørnevik, skrevet et dikt. 
Diktet ble lest som en gave til foreningens medlemmer under festmiddagen.  
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Byggmesterens sang 
 
Et så flott dikt. Rett fra hjertet til en tømrer, fortjente en ytterligere foredling. Vi måtte sette toner til 
verket. Men ingen kan få frem sjelen i disse ordene å ha Byggmesterblod årene. 
 
Trine Franksdatter. Datter av tømrermester Frank Kristiansen i Drøbak, laget en nydelig melodi til 
diktet. Byggeveiledning satte bilder til sangen. Videoen og sangen kan dere se og nyte her; se video 
 
Festdrakt for Byggmesteren 
 
For å forstå nåtiden må vi kjenne fortiden. Henrik Wergeland 
har sagt; 
 
”det folk som glemmer sin historie, har ingen 
fremtid” 
 
Wergeland døde i 1845. Året før foreningen ble stiftet. Dette 
var samtidig som våre stiftere kjempet en politisk kamp for at 
det ikke skulle bygges på Eidsvold plass foran Stortinget. 
Samtidig som en av våre stiftere var ferdig med å restaurere 
spiret på Vår Frelsers kirke - Oslo Domkirke. 
Wergeland ble gravlagt samme år på Vår Frelsers Gravlund. 
Wergeland sin vest fra denne tiden gav inspirasjon til vesten i 
en festdrakt til tømrere, som ble skjenket medlemmene på 
jubileumsdagen. Festdrakten for øvrig er laget etter 
beskrivelser av arbeidsantrekket til Tømmermesterne i 
Christiania på midten av 1850-tallet. Vi håper at mange vil 
kopiere drakten og bære den med stolthet. Det må være like 
naturlig å vise sin identitet og tilknytning til sitt håndverksfag, 
som til et sted. Hattene til drakten skiller by og land, og bør 
velges deretter.  
 
Det er kjole- og draktsyer Astrid Stang som har sydd drakten. 
Hun sier følgende om prosessen: 
 

«Beskrivelse – Astrid Stang Kjole- & Draktsøm AS 
Inspirasjon: 
Jeg kontaktet min fars kusine, Kirsten Røvig Håberg, professor i kunst/kulturhistorie, 
drakt/motehistorie + skrevet mange bøker innen dette feltet. 
Det var ikke så mye å oppdrive av bilder fra håndverkere rundt 1840-tallet, men noe fant vi.  
 
• Det som er sikkert, er at klaffen på buksen var det normale da glidelåsen kom senere 

(1893). 
• Buksene var lange  
• Skjorten ble hovedsakelig sydd i primærsnitt der alle delene er rektangulære, rette 

avklipte stykker. Hovedsakelig i naturfarget lin eller bomull. 
• Tørkle i halsen – jeg har brukt silke siden dette er en festdrakt 
• Vest med lommer, og en buet utforming foran som passet godt til helheten. Inspirasjon 

fra Henrik Wergelands vest (1808-1845), lånt fra Folkemuseet 
• Jakken skal være i vadmel, slitesterk og praktisk. Kragen er inspirert av bilder rundt den 

tiden. Lommer og knapper i melert sølv da dette er en festdrakt. 
• Bukseseler var et must på den tiden 

https://vimeo.com/637769415
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• Hatt brukte de også. Vi har valgt 2 forskjellige, hvor den ene er avrundet og litt mykere 
so nok er den håndverkerne brukte mest. Og en mer kantet som også egner seg bra og 
fin til litt penere bruk. 

• Herre skolett i slitesterkt skinn med lisser. 
 
Veldig morsomt og spennende oppdrag! 
Masse hilsen fra Astrid Stang» 
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Byggtreff 2021 
 
175-års jubileet var ikke det eneste store arrangementet vi rakk å gjennomføre før pandemien på 
nytt festet grepet. Byggtreff 2021 samlet nær 140 deltakere og 18 leverandører til en kombinert 
messe og fagtreff. De fremmøtte kunne velge mellom 9 ulike foredrag med temaer som byggesak, 
fuktsikre konstruksjoner, digital prosjektstyring og varsling.  
 
Konseptet Byggtreff skal gi alle ansatte i våre medlemsbedrifter et faglig tilbud. Byggtreff skal være 
det årlige arrangementet der bedriftene med sine ansatte skal bygge sosiale nettverk, få faglig 
oppdateringer og får presentert nye produkter og løsninger fra leverandørene. Alle kan bli med på 
Byggtreff, så kan hver enkelt velge hvilket emne de vil høre mer om.  
 
Byggtreff 2021 var lagt til Hotell 33 på Økern. Der fikk alle en god lunsj når de ankom og så bar det 
videre på messe, foredrag og «mingling».   
 

 
 

 
 
Vi avsluttet arrangementet med et julebord for 
medlemmene. Skal vi dømme etter 
tilbakemeldingene fra deltakere og leverandører, 
var arrangementet vellykket, og vil bli et fast 
innslag i BFØst sitt årshjul. 
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Integrering gjennom fagopplæring og styrke rekrutteringen til tømrerfaget 
 
Voksenopplæring – språkkurs 
 
I 2020 hadde vi gjennom et samarbeid med 
Voksenopplæringen på Helsfyr, 
Opplæringskontoret for tømrerfaget og 
Tømrer- og byggfagforeningen, startet et 
pilotkurs for utenlandske arbeidere med 
lang praksis i tømrerfaget. Kurset skulle gi 
dem norskopplæring rettet mot å løse en 
teorieksamen på norsk i tømrerteori. Kurset 
ble en suksess på tross av noe frafall på 
grunn av koronapandemien.  
 
I 2021 startet vi med en ny klasse. Dessverre 
ikke like mange påmeldte denne gangen, 
men 12 deltakere er i gang frem mot 
eksamen juni 2022.  
 
Med innstrammingene som vil komme 
knyttet til bemanningsbyråene og 
sannsynligvis i byggereglene, er det viktig å 
gi dem som jobber i næringen vår 
muligheten til å få formalisert sin 
kompetanse gjennom et svennebrev. Vi 
mener det derfor er viktig å videreføre dette 
tilbudet, selv om det ikke er fulle kurs. Vi må 
komme i en posisjon der de som søker dette 
tilbudet, kjenner til det og kontakter oss.  
 
 
Voksenopplæring – tømrerteori 
 
Vi har i flere år samarbeidet med Kuben Kurs- og Teknologisenter om tømrerteorikurs rettet mot 
praksiskandidater som (på sikt) ønsker å avlegge svenneprøven i tømrerfaget som praksiskandidat. 
Dette er ofte arbeidsinnvandrere som har bosatt seg i Norge, lært seg språket, men har ingen formell 
kompetanse i tømrerfaget. Første skritt for disse kandidatene er å lære tømrerteori, for å kunne 
avlegge TMF3102 (skriftlig, 5 timers eksamen). Denne eksamen er obligatorisk for å kunne gå opp til 
en svenneprøve. 
 
Dessverre har vi slitt med å rekruttere til disse kursene, og noen kurs er avlyst grunnet for få 
påmeldinger. Høsten 2021 startet det en klasse. Disse skal opp til eksamen juni 2022. Kurset går på 
ettermiddagen slik at kandidatene ikke skal tape arbeidsinntekt for å delta. 
 
Vi mener det er viktig for faget, for den enkelte og for byggenæringen at vi opprettholder dette 
tilbudet. Likevel mener vi det er urimelig at vi skal stille høyere krav til teoretisk kompetanse hos 
voksne som skal ta fagbrev, enn hos de som følger det ordinære fagopplæringsløpet (2 år på skole + 
2 år i lærebedrift). Vi mener det må være en mulighet å ta deler av den teoretiske prøven muntlig. Da 
vil flere arbeidsinnvandrere ha mulighet for å ta svennebrev. 
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Kompetansepolitikk 
 
Våre medlemsbedrifter er fullstendig avhengig av selvstendige, løsningsorienterte tømrersvenner for 
å kunne gjennomføre prosjektene de påtar seg. Disse håndverkerne skapes gjennom et 
praksisfelleskap der prosjektene blir læringsarenaer. Slike læringsarenaer sikrer at taus kunnskap 
overføres fra mester til læring, og erfaringsutveksling sikrer innovasjon i faget. Dette er mesterlære.  
 
Mesterlære 
 
Mesterlære finner sted i en sosial organisasjon som for eksempel et håndverkerfellesskap. Læring 
skjer gjennom deltakelse i arbeid sammen med andre som utfører faget på en kompetent måte. 
Nykommeren beveger seg gradvis mot å bli et kompetent medlem i yrkeskulturen, fra “legitim perifer 
deltakelse” til “full deltakelse”. I slike praksisfellesskap vil det foregå veiledning hele tiden, men det 
blir ikke sett på som en egen aktivitet. Det er nærhet i tid og rom mellom refleksjon og handling, og 
den konkrete veiledningen blir tilpasset hver enkelt yrkessituasjon. Her finnes ingen universell 
oppskrift for hvordan veiledning skal foregå. 
 
Dette er grunnlaget for moderne fagopplæring. Fjernes enkelte av leddene i dette praksisfelleskapet, 
forringes utbytte av Mesterlæren. Forsvinner de kompetente faglærte som kan vise rett utførelse av 
faget, har vi ikke lenger noen mesterlære. 
 
Mangel på instruktører 
 
Dessverre ser vi nå en skremmende utvikling. Fagets læringsarenaer mangler dyktige instruktører. 20 
år med fri flyt av en utømmelig tilgang på billig arbeidskraft fra EU-sonen og en bemanningsbransje 
som har fått vokse fritt, har ført til at store deler av byggenæringen har basert produksjon på 
ufaglært innleid mannskap. Selv om vi har merket en økning i søkningen og anseelsen til byggfagene 
de siste årene, har tiår med underrekruttering resultert i stort underskudd på faglærte. De få som 
gjennomfører med fag- og svennebrev er så attraktive at de «headhuntes» ut av produksjonen og 
over i mellomleder stillinger for å 
lede og detaljstyre den stadig 
økende horden av ufaglærte 
arbeidsinnvandrere. 
Kompetansebedriftene mister sine 
instruktører. Siden det er de som 
står for hovedandelen av 
fagopplæringen i bransjen, klarer 
de snart ikke å ta inn lærlinger eller 
gi dem den opplæringen de bør ha. 
 
Effekten av dette forsterket seg 
kraftig i 2021. Godt hjulpet av 
stengte grenser, skjerpede 
anskaffelsesregelverk, 
innstramninger i innleiereglene og 
en erkjennelse av at en er avhengig 
av en viss grunnbemanning for å 
drive bærekraftig.  
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Ny Opplæringslov – Opplæringskontorenes rolle 
 
20.12.2021 var fristen for å levere innspill til ny Opplæringslov. Opplæringsloven er en av landets 
viktigste lover, fastslår kunnskapsdepartementet i høringen. For oss i Byggmesterforbundet regulerer 
den kvaliteten i fagopplæring og rekrutteringen til tømrerfaget. Et av de punktene som hadde skapt 
mest storm i vannglasset de siste årene var hvilken rolle Opplæringskontorene skulle ha i et nytt 
lovverk. Skulle de fremdeles defineres som en lærebedrift, skulle de defineres i loven som noen 
annet enn en lærebedrift eller skulle de ut av lovverket og operere som en kommersiell aktør som 
tilbyr tjenester. For Byggmesterforbundet Region Øst var dette svært viktig. Som stiftere av landets 
første Opplæringskontor i 1967, Opplæringskontoret for tømrerfaget (OFT). En forening vi har delt 
administrasjon med siden stiftelsen.  
 
Som landets første Opplæringskontor har OFT vært med på å stake ut kursen for de bestemmelsene i 
lovverket som gjør at Opplæringskontorene kan stå med et opplæringsansvar, mens de tilsluttede 
medlemsbedriftene står for den praktiske opplæringen av lærlingene. Det systemet av 
Opplæringskontor Norge har utviklet, har banet vei for en ekspansjon av fag- og 
yrkesopplæringssystemet som er helt unik i europeisk målestokk. Det har vært mange utfordringer 
på veien. Omfattende reformer som har skapt frustrasjon blant håndverksbedriftene, 
nedgangskonjunkturer, perioder med storstilt import av utenlandsk arbeidskraft og en krevende 
pandemi. Gjennom disse utfordringene har OFT, sammen med mange andre Opplæringskontor, vist 
at en fagopplæringsmodell med solide Opplæringskontor klarer å opprettholde en stabil tilgang på 
gode læreplasser.  
 
Læreplasser kan ikke vedtas gjennom et 
statsbudsjett, det er avhengig av at 
enkeltbedrifter stiller opp, og at noen kan 
være et bindeledd opp mot skoler, 
fylkeskommune og i formidlingen. Dette er 
Opplæringskontorene gode på. 
Primærformålet til Opplæringskontorene er 
utdanning og fagopplæring. Primærformålet 
til en bedrift er å drive produksjon. Skal disse 
produksjons-bedriftene forplikte seg til å 
drive fagopplæring, må de føle seg trygge på 
at de underveis kan få den nødvendige hjelp 
og støtte de trenger til å håndtere reglene 
for opplæring, fagets læreplaner, konflikter, 
teoriopplæring, oppmelding til prøver og 
annet. Opplæringskontoret har nå i 55 år vist 
at det evner å forplikte bedriftene i et slikt 
opplæringsfellesskap. Dette til fordel for 
både lærlinger, bedrifter, næringen og 
samfunnet som helhet. 
 
Byggmesterforbundet gjennomførte en god prosess og leverte et godt høringsinnspill. Vår påvirkning 
bidro også til at samlet bransje og deler av fagforeningen leverte nokså like innspill i tråd med våre 
synspunkter til hvordan god fagopplæring skal gjennomføres. 
 
Høringsinnspillene kan leses her: Høring ny opplæringslov  
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-opplaringslov/id2868810/?expand=horingssvar&lastvisited=undefined
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Fagfornyelsen 
 
Høsten 2021 trådte de nye læreplanene i kraft og tømrerfaget fikk igjen et eget VG2. Etter 
innføringen av Kunnskapsløftet i 2008 har tømrerfaget delt det andre året på VGS med betong-, mur- 
og stillasfaget. Byggmesterforbundet har lenge ment at dette har vært den riktige veien å gå. 
Omfanget og fagets kompleksitet, krever mer fordypning og enfaglig fokus i videregående skole. De 
nye lærerplanene er omfattende og komplekse. 
 
Fra nyåret 2022 fases også Fagfornyelsen læreplaner inn for VG3 Opplæring i bedrift. Disse 
læreplanene skiller ikke lenger mellom produksjon og teori. Læreplanmålene inneholder gjerne 
elementer fra begge deler. Sammen med Opplæringskontorene jobbet vi i 2021 med å bryte 
læreplanene ned i ulike eksempler på arbeidsoppgaver og delkompetanse. Dette skal danne 
grunnlaget for vurderinger i bedrift og definere hvilke emner som må dekkes ev teoriopplæring.  
Alle lærebedrifter vil få dette tilgjengelig tidlig i 2022. 
 
Fagopplæring 
 
I 2021 var det som nevnt stor etterspørsel etter faglærte. Etter hvert erkjente bedriftene at den 
eneste muligheten til å få tak i flinke folk, var å lære de opp selv. Dette gav utslag i rekordmange 
lærlinger til Opplæringskontoret for tømrerfaget.  
 
Byggfagene har fremdeles god vind i rekrutteringsseilene. Det er sikkert mulig å finne sammenhenger 
og årsaker til denne økningen, likevel har vi sett disse svingningene også i tider uten en 
verdensomfattende pandemi. Erkjennelsen om at nøkkelen til suksess i bygghåndverksfagene ligger i 
kontinuerlig bygging av kompetansebedrifter basert på egne ansatte, fagkompetanse og lærlinger, 
kommer som oftest tilbake etter noen mislykkede forsøk på alternative forretningsideer.  
 
Det sier egentlig seg selv. Å basere en virksomhet på innleid arbeidskraft, gir deg arbeidere som ikke 
er interessert i å bli ferdig i tide. En innleid arbeidstaker vil alltid ønske å stå i oppdraget lengst mulig, 
siden alt annet er uforutsigbart. 
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Digitale læremidler  
 
Både den digitale utviklingen, 2 år med pandemi og et behov for at Byggmesterforbundet i større 
grad må ta ansvar for innholdet i fagets læremidler, førte til at Opplæringskontoret for tømrerfaget 
og Byggmesterforbundet i 2021 hadde stor fremdrift i utviklingen av nye e-læringskurs for 
tømrerfaget. Det er avgjørende å ha gode verktøy for å sikre kvaliteten i fagopplæringen. Den 
viktigste opplæringen skjer i praksisfelleskapet på byggeplassen. Likevel er det behov 
for supplerende yrkesteori. Både for å forstå hvorfor vi bygger som vi gjør, men også for å få innsikt i 
alt det andre som påvirker faget og arbeidshverdagen vår. Med e-læringskursene kan 
Opplæringskontorene formidle denne teorien uten å ta lærlingene ut av produksjon. Lærlingene kan 
også jobbe med teori og praksis parallelt, noe som sikrer bedre progresjon og måloppnåelse.  
 
Ved utløpet av 2021 var det produsert 11 kurs. 2 av kursene var i samarbeid med Sintef Byggforsk, og 
benyttet Byggforskseriens byggdetaljer i kurset. Alle lærlingene ved Opplæringskontoret for 
tømrerfaget har tilgang til Byggforskserien. 
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 Antall lærebedrifter og lærlinger i BFØst 
                
Dato  BFØst bedriftsmedlemmer Med lærlinger Antall lærlinger 
31.12.12 168 bedrifter 74 bedrifter 115 lærlinger 
31.12.13 159 bedrifter 64 bedrifter 90 lærlinger 
31.12.14 159 bedrifter 66 bedrifter 117 lærlinger 
31.12.15 150 bedrifter 68 bedrifter 120 lærlinger 
31.12.16 148 bedrifter 73 bedrifter 174 lærlinger 
31.12.17 176 bedrifter 67 bedrifter 175 lærlinger 
31.12.18 174 bedrifter 73 bedrifter 175 lærlinger 
31.12.19 181 bedrifter 89 bedrifter 213 lærlinger 
31.12.20 196 bedrifter 93 bedrifter 228 lærlinger 
31.12.21 211 bedrifter 82 bedrifter 214 lærlinger 

 
Per 31.12.2021 var det ved Opplæringskontoret registrert 663 lærlinger i tømrerfaget. Disse fordelte 
seg på 327 aktive lærebedrifter i 2021.  
 
Tallene for 2020 var 582 lærlinger fordelt på 294 bedrifter. BFØst sine 82 medlemsbedrifter utgjorde 
bare 25% av lærebedriftene, 6% lavere enn året før. Byggmesterbedriftene hadde kun 32% av 
lærlingene. En nedgang på 8%.  
 
Dette er en svært dårlig utvikling. Det betyr at det er svennebedrifter og frittstående mesterbedrifter 
som står for hoveddelen av tømreropplæringen i vår region. Slik kan det ikke være. 
Medlemsbedriftene i BFØst må ta et betydelig større opplæringsansvar for neste generasjon 
medlemmer.  
 
 
Landsmøte i Haugesund 

 
Landsmøtet i Byggmesterforbundet ble i 2021 
arrangert i Haugesund  
24. september 2021. Heldigvis fikk vi muligheten 
til å gjennomføre Landsmøte tilnærmet uten 
smittevern begrensinger, rett før Omikron 
utbruddet traff oss med full kraft.  
 
Omkring 150 deltakere hadde funnet veien til 
Haugesund. Det var lagt opp til 3 dager med faglig 
og sosialt samvær. Den sosiale delen av 
landsmøteprogrammet startet allerede torsdag 
kveld med hyggesamvær i en restaurant i byen.  
 
Etter landsmøteforhandlingene fredag formiddag, 
var det duket for et arrangement på en kafe ved 
kaikanten i Smedasundet i regi av det lokale 
lauget.  
 
Lørdag var det seminar og leverandørmesse på 
morgenen før det ble tur til vikingleiren ved 
Avaldsnes. Arrangementet ble avsluttet med 
festmiddag lørdag kveld. 
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Det var god stemning for å stake ut en kurs 
med ny administrerende direktør, Knut Strand 
Jacobsen, og ute av BNL.  
 
To av hovedsakene som var opp til behandling 
av Årsmøte, var felles innkjøpsavtaler og 
utredning av bedre samorganisering av 
lokalforeninger og felles kontingentstruktur for 
hele landet. Landsmøte gav sin tilslutning til 
styrets forslag. Spesielt arbeidet rundt felles 
innkjøpsavtaler, oppnådde vi gode resultater 
allerede i desember 2021. 
  
Fra Byggmesterforbundet Region Øst deltok: 
 

• Morten Andersen 
• Torstein Lium  
• Kenneth Frostrud Werner 
• Åsmund Østvold  
• Pål Øye 
• Harald Hansen 

 
Med tanke på at vi er den suverent største 
lokalforeningen var dette beskjedent 
representasjon. Pål Øye fra 
Byggmesterforbundet Region Øst, ble valgt inn 
som nytt styremedlem for 2 år. 
 
Per Ove Sivertsen og Thor Steinar Sandvik 
fortsetter som leder og nestleder i 
Byggmesterforbundet sitt styre. 
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BFØst sin opplæringspris 
 
For å stimulere arbeidet med fagopplæring i bedrift, innstiftet den gang Bygg- og Tømrermestrenes 
Forening (senere Byggmesterforbundet Oslo og Akershus) i 1996 en opplæringspris som kan utdeles 
én gang årlig. 
 
Prisen skal tildeles bedrifter som har utmerket seg i arbeidet med å gi unge mennesker en 
fagutdanning innen tømrerfaget. Et slikt synlig bevis på at bedriften tar opplæring seriøst, håper en 
vil skape motivasjon i bedriftene. 
 
Hensikten med opplæringsprisen er også å øke forståelsen for hva kunnskap og kompetanse betyr for 
bedriften og den enkelte medarbeiders utvikling. Videre kan den styrke interessen for fagopplæring 
og yrkesrettet utdannelse, ved blant annet å stimulere bedriftene til å stille læreplasser og 
opplæringskapasitet til disposisjon. 
 
Forslag sendes administrasjonen innen 15.januar. Forslagene legges fram for foreningens styre, som 
fatter avgjørelsen. 
 
I 2021 delte vi ikke ut prisen for årets beste Lærebedrift på grunn av manglende innkomne forslag. 
 
Opplæringsprisen igjennom tidene: 
 
Bedrift  År 
Ragnar Evensen AS 1995 
Håndverksbygg AS 1996 
Bygg Ide 1997 
Brødrene Tohje AS 1998 
Arnt Borgen AS 2002 
Morten Støkken Nilsen 2003 
Ansnes 2005 
Tokheim & Narjord 2006 
Tømrermester Torstein Lium 2010 
Tømrermester Morten Andersen 2015 
Tømrermesterne Øye og Knutsen AS og Tømrermester Kjetil Eriksen 
AS (Fikk prisen sammen) 

2018 

Grendebygg AS ved Per Ivar Moen 2019 
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Møtevirksomheten 
 
Det er avholdt generalforsamling, 6 styremøter og 6 
medlemsmøter.  
 
Generalforsamlingen ble avholdt 23. mars 2021 
digitalt på Microsoft Teams.   
 
Til stede på generalforsamlingen var: 
 
Einar Johansen, Kenneth Frostrud Werner, Thomas 
Jacobsen, Thor-Erik Grønvold, Tom Ljosåk, Børre 
Jølstadengen, Rune Alnes Dyb, Åsmund Østfold, 
Christian Weltz, Jørn Korneliussen, Pål Øye, Fredrik 
B. Berntzen, Ole-Jacob Thygesen, Kristoffer Søgaard, 
Rune Lundgard, Trond Asmyhr, og Harald Hansen. 
Øvrig møtte regnskapsfører revisor Bente Hole, Ali 
Reza Nouri, Christopher Kunøe og Marianne 
Kristiansen. 

 
 
 
 
Kurs og medlemsmøter i 2021 
 

o 17. februar – Etterisolering av eksisterende bygg - digitalt (80 deltakere) 
 

o 22. april – Tips fra advokatene – digitalt  (16 deltakere) 
 

o 24. juni – Sommeravslutning Glomdalsmuseet – Avlyst  
 

o 26. august – Fagseminar  (23 deltakere) 
 

o 16. september – Krabbelag på Lanternen (38 deltakere)
  

o 14. oktober – Mesterbrevutdeling/Oktoberfest  (22 medlemmer/29 nye mestere) 
 

o 25. november – Åpen fagdag Gjøvik  (17 deltakere) 
 

o 26. november – Byggtreff og juleavslutning (160 deltakere/25 juleavslutning)
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 17. februar Etterisolering av eksisterende bygg - digitalt 
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22. april  Tips fra advokatene 
 
 

 
  



Side 38 av 48 

24. juni Sommeravslutning - AVLYST 
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 26. august  Fagseminar 
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16. september  Krabbelag  
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14. oktober  Utdeling av mesterbrev til nye tømrermestere 
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25. november  Åpen fagdag 
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26. november   Byggtreff 2021 
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Komiteer og utvalg – 2021 
 
Fagutvalg 
 
Medlemmer: 
Tom Høglund  Jevnaker 
Hans Lindahl  Bærum 
Christian Weltz Oslo 
Kjetil Eriksen  Oslo 
Tore Ringstad  Årnes  
Dag Philip Evensen Follo  
 
Fagutvalgets ansvarsområde er i første omgang å behandle tvister mellom 
forbruker/tiltakshaver og tømrermester, jfr. Regler for Fagutvalget revidert 23. mars 2021.  
 
Videre er Fagutvalget styrets rådgivende organ når det er behov for en faglig uttalelse 
dersom et medlem av foreningen er skriftlig innklaget pga. dårlig utført arbeid, eller har 
opptrådd i strid med foreningens lover og regler. 
Fagutvalget hadde i 2021, 2 oppdrag. 
Fagutvalget hadde kun telefonmøte med administrasjonen i forbindelse med oppdragene.  
 
Hederstegnkomité: 
                                

Medlemmer:  Varamedlemmer 
Arvid Søgaard    
Kjetil Eriksen                  
Ivar Rune Ansnes 

1. varamedlem Øivind Fjeld 
2. varamedlem Hans Gurstad 
3. varamedlem Åsmund Østvold 

 
Det ble gjennomført 4 møter i hederstegnkomiteen i 2021. Der ble statutter for tildelingen 
gjennomgått, forslag til nye medalje og diplom for utmerkelsen. Forslagene ble vedtatt og 
det ble laget nye medaljer og diplom til foreningens 175 års jubileum 
 
Hederstegnkomiteen innstilte følgende til å motta foreningens hederstegns medalje: 
 

• Byggmester Rune Lundgard 
• Byggmester Pål Øye 
• Redaktør Per-Bjørn Lotherington 

 
Innstillingene ble tatt til følge. Tidligere mottakere av hederstegn fikk også nye medaljer på 
jubileet. 
 
Valgkomité 
 
Valgkomiteen i 2021 har bestått av: 
Medlemmer: Einar Johansen  
          Fredrik Ringstad  
          Frode Thorsen  
  Varamedlem: Henning Eskeland 

Det er gjennomført 1 møte i 2021. 
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Statutter for Hederstegn 
 

 
1. Byggmesterforbundet Region Øst sitt hederstegn ble innstiftet i 1957. 

 
Hederstegnet er en medalje utført i edelt metall. Den skal på den ene siden ha 
foreningens emblem og årstallet 1846 (Foreningens stiftelsesår), samt foreningens navn i 
en ring rundt emblemet. 
 
På baksiden skal medaljen ha følgende inskripsjon: "For fortjeneste". 
 
Medaljen skal være av en størrelse som gjør den passende til å bæres på brystet, og ha 
et kongeblått bånd. 
 
Til medaljen hører diplom, kunstnerisk utsmykket, med fullt navn på den som er tildelt 
hederstegnet, samt dato for tildelingen, og underskrift av lederen i styret og lederen for 
hederstegnkomiteen. 
 

2. Hederstegn deles ut på foreningens stiftelsesdato 20. februar i Laugsalen, Oslo 
Håndverk- og industriforening. I jubileumsår, kan medaljen deles ut i forbindelse med 
markeringen av jubileet. 
 

3. Hederstegnet skal kunne tildeles: 
 
a. medlemmer av Byggmesterforbundet 
b. andre for særskilt fortjenstfullt virke og innsats for tømrerfaget eller for foreningen. 
 

4. Forslag om å tildele noen hederstegnet, sendes skriftlig med begrunnelse, signert av 
minst 2 medlemmer. Forslaget stiles til foreningens administrasjon 
v/Hederstegnkomiteens leder. For at innstillingen skal vurderes, må den være 
hederstegnkomiteen innen 31.desember. 
 
Komiteen kan også på eget initiativ komme med forslag. 
 

5. Hederstegnkomiteen oppnevnes av styret, med en funksjonstid på 4 år. Komiteen består 
av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, som ikke må være medlemmer av styret. 
 

6. Komiteen skal behandle innkomne forslag snarest mulig. Den kan – om den finner det 
påkrevet – anmode forslagsstillerne om nærmere begrunnelse for forslaget. 

 
7. Finner komiteen det rett å tildele hederstegn, sender komiteen innstillingen samt 

komiteens begrunnelse til foreningens styre. Det er foreningens styre som tar den 
endelige avgjørelsen. 

 
8. Administrasjonen er sekretariat for Hederstegnkomiteen og fører oversikt over de 

medlemmene som har fått tildelt foreningens Hederstegn 
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Fagutvalget 
 
 
Funksjon 
 
Fagutvalget kan fungere som første klageinstans. Utvalget behandler tvister mellom 
forbruker/tiltakshaver og Bygg- og tømrermester. 
 
Regler for Fagutvalget 
 
1. Fagutvalgets formål er å fastslå om et påklaget tømrerarbeid er fagmessig utført eller 

ikke, og om det er i samsvar med gjeldende forskrifter og lover. 
 
2. Fagutvalget består av 4 medlemmer + 2 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år. 
 
3. Fagutvalget skal rekvireres skriftlig av oppdragsgiver, gjennom Byggmesterforbundet 

Region Øst sin administrasjon. Det utarbeides en egen avtale om befaring. 
Når det kommer skriftlig klage på foreningens medlemmer, skal administrasjonen 
bekrefte mottakelsen skriftlig, innhente en aksept fra påklagde medlem og i 
samarbeid med fagutvalget angi en tid for befaring. 

 
4. Fagutvalget avgjør selv hvor mange som skal møte for besiktigelse. Det anbefales 2 

medlemmer. 
 
5. Begge parter skal være til stede ved besiktigelsen. Partene innkalles av utvalget. 
 
6. Skriftlige avtaler og notater som har betydning for saken, bør fremlegges i forkant av 

befaringen. Utvalget skal vise absolutt objektivitet, og ingen av medlemmene 
fagutvalget må være part i saken.  

 
7. Fagutvalget skal ikke vurdere kostnadene ved et arbeid.  
 
8. Fagutvalget er selv ansvarlig for selv å skrive befaringsrapporten. All korrespondanse 

skal skje gjennom administrasjonen i foreningen på dens brevmaler. 
 
9. Etter utført oppdrag, kan rekvirenten faktureres etter gjeldende satser som p.t. er 

9.000,- kroner. Administrasjonene fakturerer. Rapporten utstedes når betaling for 
oppdraget er mottatt. Den part som får medhold belastes ikke for oppdraget.  

 
10. De av fagutvalget som har vært på befaring, avlønnes etter gjeldende satser 

fortløpende.  
 
 
Erstatter regler av 05.12.14 
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Etiske regler 
Vedtatt 19.  mars 1998 - Revidert 23. mars 2021 

 

Målsetting 
Medlemmer av Byggmesterforbundet Region Øst er forpliktet til å opptre 
overensstemmende med disse etiske regler. 
 
Reglene skal bidra til å sikre at bygg- og tømrermesterstanden får et godt renomme i 
samfunnet, og at medlemsbedriftene oppfattes som troverdige, seriøse, 
kvalitetsbevisste og samfunnsnyttige. Reglene bør brukes som et underlag for alle 
forhold medlemsbedriftene imellom, og i bedriftenes forhold til forretningsforbindelser, 
offentlige myndigheter og organisasjoner. 
 
Arbeidslivskriminalitet og seriøsitet 
Medlemmer skal delta i dugnaden for en seriøs byggebransje med gode lønns- og 
arbeidsvilkår uten kriminalitet. Byggebransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, 
like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig 
og forsvarlig arbeidsliv. Som medlem i foreningen har man ansvar for å utvikle en 
bærekraftig byggenæring som sikrer rekruttering og utvikler byggfagene. 
 
Anskaffelser - organisert arbeidsliv 
Når medlemmer anskaffer eller leier inn mannskap, skal likeverdprinsippet ligge til 
grunn. Medlemmer skal påse at kontraktsvilkår, kvalifikasjonskriterier og arbeidsforhold 
er i henhold til lov og bransjenorm. Det må aktivt jobbes for at useriøse aktører ikke får 
oppdrag og at ulovligheter varsles. Det skal vektlegges gode systemer for fagopplæring, 
kvalitetssikring- og styringssystemer, håndverksmessig kvalitet, miljø og bærekraft. 
Gjennom kontraktsvilkår må lovregulerte lønns- og arbeidsforhold sikres. Få ledd i 
kontraktskjeden er et viktig virkemiddel. Det må sikres at ingen arbeidsgiver ikke kan 
nekte ansatte å bli medlem av en fagorganisasjon og at en skal legge til rette for et 
organisert arbeidsliv. 
 
Forhold til kolleger 
Medlemmene skal omtale sine kolleger og medlemmer av foreningen på en respektfull 
og saklig måte, og ikke ved opptreden eller uttalelser skade deres omdømme. 
 
Medlemmenes opptreden 
Medlemmene skal i utøvelsen av sin virksomhet gjøre sitt beste for å holde bygg- og 
tømrermesterstandens anseelse på et høyt nivå. De skal i all sin ferd søke å gi 
allmennheten en korrekt forståelse av bygg- og tømrermestrenes arbeid, og aktivt 
motvirke villedende fremstillinger. 
Medlemmene skal, i relasjon til egne og andres ansatte, vise en forbilledlig  opptreden. 
 
Kvalitet 
Medlemsbedriftene skal ved gjennomføring av prosjekter, aktivt medvirke til at kundene 
får klarlagt, og best mulig oppfylt, sine forventninger til det ferdige produkt. 
Medlemmer skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med god håndverksmessig 
byggeskikk. 
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Foreningens fagutvalg 
Medlemmene skal etterstrebe å løse enhver konflikt med kunder i minnelighet. Er det 
konflikt med kunde knyttet til fagets utførelse, forplikter medlemmet å samarbeide med 
foreningens fagutvalg . 
 
Miljø- og vernearbeid 
Medlemmene skal ved utførelse av sitt arbeid sikre medarbeidernes og utenforståendes 
liv og helse, og samtidig ivareta det ytre og indre miljø. 
 
Planer, tegninger mm 
Andres eiendomsrett til planer, tegninger og ideer skal respekteres. 
 
Overholdelse av anbud 
Intet medlem må, etter at forutsetningene for et anbud er fastsatt, fravike disse for å 
tilegne seg arbeidet. 
 
Rekruttering av ansatte 
Medlemmene må ikke på utilbørlig vis kapre ansatte fra andre medlemmer. 
 
Andre organisasjoner 
Medlemmene må nøye overholde de lover og vedtekter som gjelder for lokalforeningen 
og Byggmesterforbund. De skal respektere alle avtaler og bestemmelser truffet av disse 
organisasjoners utøvende organer.  
 
Tvister 
Dersom et medlem av lokalforeningen mener seg utsatt for brudd på disse etiske regler, 
har vedkommende anledning til å påklage dette overfor lokalforeningen sitt styre. 
Dersom styret ikke finner å kunne gi noen kjennelse, eller styret selv eller en av partene 
mener styret er inhabilt i saken, vil det bli gitt anledning til å benytte Fagutvalget. Styret 
eller Fagutvalget har plikt til å gi en kjennelse i saken. 
 
Straffereaksjoner 
Brudd på disse etiske regler kan få følgende kjennelser: 
Den påklagede frifinnes. 
Den påklagede får påtale for brudd på de etiske reglene. 
Den påklagede kan, ved gjentatte eller særlig grove brudd på reglene, bli ekskludert som 
medlem 



   

BYGGMESTERFORBUNDET OSLO OG AKERHUS | Østre Aker vei 24a | 0581 Oslo | 
BYGGMESTERFORBUNDET REGION ØST (BFØst) – org.nr.968 274 317 
Østre Aker vei 24a, 0581 Oslo | Telefon 22 38 05 45 | bfost@bfost.no | www.bfost.no 

 
 
 
 
 
 
STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT/SERVICEAVGIFT FOR ÅR 2023 
 
 
 
Kontingent 
 

1.200,- (uendret) 

Passive 
 

500,- (uendret) 

Serviceavgift 3.400,- (uendret) 
 
 
 
 
 
   Bedriftsmedlem                  Personlig            Passive 
 
Kontingent          1.200,-   1.200,-   500,- 
 
Serviceavgift                 3.400,-          0,-       0,- 
 
           4.600,-   1.200,-   500,- 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 08.03.2022 
 

mailto:bfost@bfost.no


 

STRATEGIDOKUMENTER 

 

 
  

30. JANUAR 2022 
BFØST 

Østre Aker vei 24 
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Byggmesterforbundet Region Øst 
 
Byggmesterforbundet Region Øst (BFØst) har som formål å ivareta medlemmenes faglige og merkantile 
interesser i byggenæringen, verne om tømrerfagets tradisjonsrike betydning samt tilpasse faget til tidenes 
skiftende krav. BFØst skal og virke for et godt kollegialt samarbeid innen standen.  
 

Handlingsplan for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 
 
I denne perioden skal vi styrke: 
 
 Medlemsbedriftenes markedstilgang  
 Medlemsbedriftenes konkurranseevne 
 Medlemsbedriftenes gjennomføringsevne 
 Samarbeidet mellom bygghåndverksfagene 
 Administrasjonen og tillitsvalgte 
 Foreningens økonomi 

 
Det skal vi gjøre gjennom følgende aktiviteter. 
 
Markedstilgang 
 
 Politisk påvirkning for å innføre kvalifikasjonskrav for utførende arbeid i ROT-markedet 
 Politisk påvirkning for å innføre kvalifikasjonskrav for å etablere en håndverksbedrift 
 Påvirke kommunenes arealpolitikk for å sikre tomter for eneboliger, fritidsboliger og annen 

småhusbebyggelse 
 Kampanjer rettet mot privatmarkedet og næringslivskunder der vi synliggjør fordelene med å velge 

en lokal kompetansebedrift 
 Jobbe for at seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser speiler kompetansebedrifter med egne ansatte, 

faglærte og lærlinger 
 Markedsføre foreningens anbudsportal som et seriøst alternativ til øvrige anbudstorg 
 BFØst skal synliggjøre medlemsbedriftene positivt gjennom medieoppslag 

 
Konkurranseevne  

 
 Byggmesterforbundet skal kvalitetssikre rammeavtalene i et nasjonalt innkjøpssamarbeid 
 BFØst skal sikre at avtalene gir medlemmene gunstige fordeler og priser  
 Rammeavtalene skal sikre foreningen inntekter til subsidiering av kontingent, kurs og arrangementer 
 BFØst skal tilby bedriftene kurs, kompetanseheving og sertifiseringen knyttet til miljø og 

bærekraftsmålene 
 BFØst skal sammen med NHO å markedsføre og tilby kurs i medlemsportalen Arbinn.no 
 BFØst skal sikre like konkurransevilkår gjennom engasjement i prosjekter og samarbeid som aktiv 

motarbeider arbeidslivskriminalitet 
 
Gjennomføringsevne 
 
 BFØst skal forbedre formidlingsportalen for leie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter 
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 BFØst skal selv, og i samarbeid med andre utvikle og tilby kurs for å holde medlemsbedriftene 
oppdatert både på faglig temaer og på endringer i lovverket 

 BFØst skal lokalt arbeide for en tømrerutdanning som tilfredsstiller bransjens og bedriftenes behov 
for kompetent arbeidskraft 

 BFØst skal legge til de som jobber som ufaglærte i tømrerfaget, får opplæringstilbud frem mot 
svennebrev 

 Sammen med Opplæringskontoret for tømrerfaget skal vi utvikle e-læringskurs for å styrke 
fagopplæringen i bedrift 

 Sammen med Opplæringskontoret for tømrerfaget skal vi utvikle e-læringskurs for å sikre rett 
kompetanse på tømrersvennene og instruktørene 

 BFØst skal jobbe for å få formalisert og dokumentert den kontinuerlige kompetansehevingen 
gjennom utførelse av faget    

 
Samarbeidet mellom bygghåndverksfagene 
 
 BFØst skal samarbeide med nærliggende laug om felles arrangementer 
 BFØst skal lage en møteplass lokalt der medlemmene kan diskutere lokale utfordringer 
 BFØst skal tilby aktuelle kurs og medlemsmøter på ulike lokasjoner i regionen 
 BFØst skal involvere våre samarbeidspartnere i våre arrangementer for å knytte relasjoner  
 BFØst skal innlemme medlemsbedriftene i tidligere Oppland i BFØst 
 BFØst skal ta initiativ til å etablere en arbeidsgruppe for bygghåndverksfagene i OHIF 
 BFØst skal samarbeide med de lokale avdelingene av fellesforbundet spesielt i saker knyttet til 

seriøsitet og byggekvalitet 
 BFØst skal invitere lokalavdelingene til NHO til et tettere samarbeid og felles arrangementer 
 BFØst skal kartlegge lokale næringsråd og invitere til et samarbeid med disse 

 
Administrasjon og tillitsvalgte 

 
 BFØst skal i 2022 styrke administrasjonen tilsvarende en 50% - stilling 
 BFØst skal i 2022 utarbeide en markeds- og kommunikasjonsstrategi sammen med OFT 
 Ansatte og tillitsvalgte skal få tilbud om relevante kurs for de rollene de innehar 
 Foreningen skal i 2022 ha følgende aktive komitéer: 

o Hederstegnkomité 
o Fagutvalg 

 Fagutvalget skal promoteres som en 1.instans for konfliktløsning med kunde 
 Kontorets crm-løsning for kartlegging og medlemsoppfølging skal ferdigstilles og tas i bruk 
 Vi skal etablere en bedre løsning for nyhetsbrev 
 Foreningen skal videreføre det gode samarbeidet med Opplæringskontoret for tømrerfaget med 

felles administrasjon og lokaler. 
 
Foreningens økonomi 
 
 Det skal være en forsvarlig styring av foreningens økonomi 
 Styret skal vurdere risiko og avkastning på foreningens langsiktige investeringer 
 Vi skal øke foreningens inntekter gjennom medlemsvekst. Måltallet for 2022 er 15 nye medlemmer. 
 BFØst skal jobbe for en lik medlemskontingent i alle lokalforeninger, fakturert gjennom 

Byggmesterforbundet sentralt. 
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Strategiplan for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025 
 
Visjon 
 
Byggmesterforbundet Region Øst skal gjenreise stoltheten i tømrerfaget og gjøre det blir lønnsomt å drive 
byggmesterbedrift basert på kompetanse, faglige prestasjoner, seriøsitet og redelighet. 
 
Skal vi lykkes må vi gjennom langsiktig arbeid styrke: 
 
 Medlemsbedriftenes markedstilgang  
 Medlemsbedriftenes konkurranseevne 
 Medlemsbedriftenes gjennomføringsevne 
 Samarbeidet mellom bygghåndverksfagene 
 Administrasjonen og tillitsvalgte 
 Foreningens økonomi 

 
I denne planperioden er målene som følger 
 
Markedstilgang 
 
 BFØst skal jobbe for et regelverk som etterspør kompetansebedrifter med egne faste ansatte, 

faglærte og lærlinger 
 BFØst skal aktivt delta i arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen 
 BFØst skal bidra til å få innført krav til fagkompetanse for utførelse av tømrerarbeid 
 BFØst skal bidra til få innført krav til fag- og etablererkompetanse for å starte en håndverkerbedrift 
 BFØst skal jobbe for krav om kontinuerlig kompetanseheving for utførende bedrifter i 

byggenæringen 
 BFØst skal synliggjøre våre medlemsbedrifter på en slik måte at de assosieres med kompetanse, god 

kvalitet og seriøsitet 
 
Konkurranseevne 
 
 BFØst skal jobbe for gode rammebetingelser for våre bedrifter og deres ansatte 
 Byggeregler, anskaffelsesregler og bemanningsregler må gjenspeile forretningsmodellen til 

næringens kompetansebedrifter uten å øke dokumentasjonsbyrden 
 Mesteranbud, en anbudsportal for kvalitetssikrede bedrifter og kvalitetsbevisste kunder, skal 

ferdigstilles og lanseres 
 Medlemsfordeler og innkjøpsavtaler skal samles i en oversiktlig Byggmester-app 
 BFØst skal løfte klimapolitikken ut på de små byggeplassene og bidra til at våre bedrifter innfrir 

stadig skjerpede miljøkrav 
 BFØst skal legge til rette for at flere av våre bedrifter øker produktiviteten gjennom et velfungerende 

akkordlønnssystem 
 BFØst skal heve kundens bevissthet om kvalitet i fagkompetanse og stolthet i utførelse 
 BFØst skal jobbe for at ansatte i våre medlemsbedrifter skal stå lengre i produksjon 
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Gjennomføringsevne 
 
 Sammen med Opplæringskontoret for tømrerfaget skal vi gjøre tømrerutdanningen attraktiv og øke 

antall søkere i vår region 
 Sammen med Opplæringskontoret for tømrerfaget skal vi kvalitetssikre utdanningsløpet i alle ledd 

og styrke bedriften som opplæringsarena 
 BFØst skal sikre en fagopplæring som gir bransjen og våre bedrifter nok kompetente fagarbeidere 
 BFØst skal aktivt rekruttere fra en større del av befolkningen, for å sikre seg de beste kandidatene, 

kjønnsbalanse og mangfold 
 BFØst skal jobbe for at kompetanseheving gjennom utførelse av faget i et praksisfellesskap, gir en 

formell kompetanse med studiepoeng 
 Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi tilby studiepoenggivende utdanningsløp. Både 

deltidskurs og e-læring slik at det kan kombineres med jobb 
 
Samarbeidet mellom bygghåndverksfagene 
 

 BFØst skal være en pådriver for å sikre Byggmesterens interesser i en landsforening for 
Bygghåndverksfagene 

 BFØst skal jobbe sammen med de øvrige bygghåndverksfagene i Oslo Håndverk & industriforening 
om å få politisk gjennomslag for våre mål 

 BFØst skal jobbe sammen med de lokale avdelingene i Fellesforbundet 
 BFØst skal jobbe for en revidering av tariffavtalen for å gjøre den relevant for våre medlemsbedrifter 
 BFØst skal jobbe for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet, og gjøre det lønnsomt å være 

organisert bedrift med organiserte ansatte  
 
Administrasjon og tillitsvalgte 
 
 BFØst skal lokalt bidra til å nå Byggmesterforbundet sine strategiske mål 
 BFØst skal til enhver tid ha en administrasjon i forhold til foreningens målsetninger og antall 

medlemmer 
 BFØst skal jobbe for et tettere samarbeid og flere felles aktiviteter med de øvrige lokalforeningene 

på Sør- og Østlandet 
 BFØst skal legge til rette for lokale møteplasser mellom medlemsbedrifter, næringslivsaktører og 

lokalpolitikere 
 BFØst skal jobbe for et tettere og forpliktene samarbeid mellom Opplæringskontor og 

Byggmesterforbundet 
 BFØst skal fremme forslag om å formalisere Opplæringskontorenes rolle i Byggmesterforbundet sin 

region satsning, rekruttering og som opplæringsarena 
 
Foreningens økonomi 
 

 Det skal være en forsvarlig styring av foreningens økonomi 
 Styret vi fortløpende vurdere risiko og avkastning på foreningens langsiktige investeringer 
 BFØst vil foreslå nye Opptaksvilkår og åpne for at kompetansebedrifter uten mesterbrev også kan bli 

medlemmer i foreninger 
 Foruten medlemskontingent og bonusavtaler, skal foreningen få inntekter fra kurs og 

konsulenttjenester 



Byggmesterforbundet Region Øst 

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 

Onsdag 23. mars 2022 

Valgkomiteens forslag: 

Leder Kenneth Werner Ikke på valg 
Nestleder Thomas Jacobsen Velges for 2 år 

Styremedlem Torstein Lium  Velges for 2 år 
Styremedlem Simon Fossum  Velges for 2 år 
Styremedlem Rune Alnes Dyb  Ikke på valg 
Styremedlem Svein Adolfsen  Ikke på valg 

1. varamedlem Espen Skjærholdt Velges for 2 år 
2. Varamedlem Morten Evensen Ikke på valg 

Om valgkomites innstilling tas til følge ser det nye styret slik ut: 

Leder Kenneth Frostrud Werner 
Nestleder Thomas Jacobsen 
Styremedlem Torstein Lium 
Styremedlem Simon Fossum 
Styremedlem Rune Alnes Dyb 
Styremedlem Svein Adolfsen 

1. varamedlem Espen Skjærholt 
2. varamedlem Morten Hofmo Evensen 

Jessheim, 11. februar 2022 

  Einar Johansen   Frode Thorsen   Fredrik Ringstad 

Forseglet av

Posten Norge

• Johansen, Einar (03.05.1963), 15.02.2022
• Thorsen, Frode (10.05.1965), 15.02.2022
• Ringstad, Fredrik Skryten (01.03.1977), 15.02.2022

Dokumentet er signert digitalt av:
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