Beretning for 2016
Bygningsgruppens tilbud til medlemsbedriftene var i 2016 som i alle tidligere år å gi
medlemsbedriftene service innen konkurranse- og kontraktsrettslige problemstillinger, samt
bedriftsrådgivning generelt.
Formann og styret har ivaretatt medlemmenes interesser så langt det har vært fremmet saker.
Bygningsgruppen har i 2016 videreført det administrative samarbeidet med Bergen Næringsråd.
Elin Therese Paulsen har fungert som sekretær for styret. Krister Hoaas har som en del av
samarbeidet bistått med kommunikasjon med det offentlige, funnet aktuelle mediesaker og bistått
med utsending av informasjon og gjennomført medlemsmøter. I tillegg til ordinære
sekretæroppgaver knyttet til ordinær møtevirksomhet i styret.
Avtalen er videreført med samme betingelser for 2017.
Audun Egge Andersen har ved behov vært engasjert som rådgiver / medlemsservice, primært bistand
innen konkurranse- og kontraktuelle problemstillinger.
Bygningsgruppen deltar, i samarbeid med RIF; Norges Praktiserende Arkitekter og EBA Vest, i
arrangementskomiteen for Vestlandske Bygg- og Anleggsdag. På ”årets dag” var det ca 120
deltakere.
Bygningsgruppen fungerer som sekretariat for Byggebransjens Faglig Juridiske Råd.
For øvrig har Bygningsgruppens interesser overfor samarbeidsorganisasjonene Bergen Næringsråd og
NHO, vært ivaretatt av Kenneth Nilsen / Magnus Thunestvedt.
Kommunikasjonen med laug og foreninger er ivaretatt i styremøtene gjennom respektive formenn /
tillitsvalgte.

Hovedsaker
I 2016 gjennomførte styret fem ordinære møter & Julemøte i Desember. I hovedsak har styrets
arbeid vært knyttet til følgende hovedpunkt:
Svart arbeid
Bekjempelse av Svart arbeid & Rot fradrag har vært en av sakene Bygningsgruppen har brukt noe tid
på i 2016. Styret har fortsatt arbeidet med å påvirke politisk innføring av ROT-fradraget i Norge som
en viktig næringspolitiske sak.
Arbeidet med ROT-fradraget har fortsatt gjennom året, men påvirkning mot det politiske miljø er
overlatt i prinsipp til våre hovedorganisasjoner.
Videre har Bygningsgruppen i 2016 fortsatt sitt samarbeid med Skatt Vest om å redusere svart
arbeid.
Det har vært møte mellom Skatt Vest & Kemneren for å holde fokus på temaet - Svart arbeid.
Vi hadde de med oss på bygningsgruppens dag og fikk en grei orientering om arbeidene de gjør.

Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene anonymt rapportere mistanker om
svart arbeid som Skatt Vest aksjonerer på. Styret har gode erfaringer med kort responstid fra
myndighetene. Det er også gitt tilbakemelding på at tipsene som kommer er reelle. Styret er av den
oppfatning at samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter.
Samarbeidet er trukket fram i presse & NRK om hvordan håndverksnæringene og myndighetene kan
samarbeide for å redusere svart arbeid.
Brosjyren vi fikk laget i 2014 er frisket opp og sendt ut på nytt til medlemmene.
Rekruttering til håndverksfagene, herunder spesielt lærlingordningen
Styret har vært kontinuerlig orientert om arbeidet med å få til vekslingsmodellen i Hordaland.
Bygningsgruppen er positiv til en slik modell for fagopplæringen.
Bygningsgruppen har hatt hovedfokus på å få kreve bruk av offentliggodkjente lærebedrifter i
offentlige anbudsprosesser.
Vi ser nå dette blir praktisert i offentlige tilbudsprosesser. Gjerne enda i en innkjørings fase.
Nabokommunene til Bergen er tilskrevet og vi får gode tilbakemeldinger fra de fleste.
Her må gjøres noe oppfølging - men de hører tydeligvis på oss.
For å markere Byggenæringen ble det avholdt Byggenæringens dag på høsten.
Litt uheldig med været – om tiltaket videreføres må styre jobbe mer med.
Vardeprosjekt
Et Vardeprosjekt er et offentlig signalbygg som skal forsterke lærlingeklausul og være en
lærlingearena for alle led / fag som er involvert i prosjektet
Dette er tonet litt ned ettersom Lov om offentlig anskaffelser i praksis dekker inn disse forhold.
Den nye lovens håndhevelse og anvendelse vill vi passe blir gjort.
Mesterbrevseremoni
Bygningsgruppen ønsker å etablere en høytidelig seremoni for utdeling av mesterbrev og
installatørpapir. Dette gjennomføres andre steder i landet, men ikke i Bergen. Nyslåtte mestere og
installatører inviteres til formell utdeling av mesterpapirer.
Saken holdes fortsatt varm blant laugene.
Formannskjede
Kjede ble tidsriktig og riktig så fint. Første prøve blei 17. mai 2016 & vi får tro der blir mange
anledninger å få dette vist frem
Laden
Kopi av laden er laget og denne fikk og sin første lufting på 17 Mai. 2016.
Orginalen må vi ha kontroll på oppbevaringen av
StartBank
Styret jobber fortsatt med å få aksept for at denne godkjenningen kan nyttes som generell
godkjenning ved innlevering av tilbud.
Dette arbeidet går trått - men vi gjør våre tilnærminger.

Kurs i kontraktsforhold.

Vårt 3 dagers kurs på våren blei en suksess og arrangement i den kategori bør gjøres mer av.
Bygningsgruppens Dag
Dette arrangementet ble gjennomført med bra deltagelse
Tema var Digitalisering av Byggebransjen og Arbeidslivs kriminalitet.
Begge tema var aktuelle og de som var påmeldt ga gode tilbakemeldinger.
Tema Digitalisering var vi med å videreføre i en messe på våren 2017.
Medlemsinformasjon
Bygningsgruppens nettside blir for dårlig for dårlig ajourført & dette må gjøres noe med.
Her har vi et forbedrings potensiale - vi må være med i den elektroniske hverdag.
Informasjonen har kommet gjennom laugene. Der bør diskuteres en ordning der laugene gis
anledning til å møte på styremøter - dette for å skape samhold + bringe "fersk " informasjon videre.
Tilslutning til Bygningsgruppen
Styret har også vært opptatt av å få til kollektiv tilknytning av medlemsbedriftene gjennom
respektive laug / foreninger. Slik tilknytning var ved inngangen av 2016 etablert til: Nelfo,
Byggmesterforbundet Vest, Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening, Bergen Murmesterforening
og Norske Rørleggerbedrifters forening avd.vest.
Styret er svært fornøyd med den kollektive tilslutningen.
Den kollektive tilknytningen omfatter medlemsbedrifter i kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Sund,
Øygarden, Os, Lindås, Osterøy, Radøy og Meland.
Administrativt innebærer den kollektive tilknytningen, kollektiv fakturering av grunnavgift
(fradragsberettiget mva). Øvrig fakturering enkeltvis.
Grunnavgiften for 2016 var kr. 2.000,- + mva.
Styret har bestått av representanter fra laug / foreninger
Elektroinstallatør Magnus Thunestvedt, styreformann
Daglig leder NRL avd Vest Morten Husa, nestformann
Byggmester Arild Kolltveit
Murmester Trond Hansen
Malermester Frode Stien
Desisorer
Installatør Gunnar Gran
Murmester, siv.ing. Kjell J. Rognaldsen
Valgkomite:
Elektroinstallatør Jan Thore Urheim, daglig leder Gunnar Størksen og malermester Kenneth Nilsen.
Byggebransjens Faglig / Juridiske Råd
Byggmester Harald Nævdal har vært Bygningsgruppens representant, med murmester/siv.ing
Kjell J. Rognaldsen som varamann. Rådet behandler tvistesaker innsendt fra alle kanter av landet.
Rådets konklusjoner gjengis i fagtidsskriftet Byggeindustrien, og elektronisk av Gyldendal Rettsdata.
Se bfjr.no

Medlemmer
Ved utgangen av 2016 hadde Bygningsgruppen 278 medlemsbedrifter.
Administrasjon
Regnskapsfunksjonene har vært ivaretatt av styret og leiet regnskapsfører fra Bergen Næringsråd.
Virksomheten fremover:
Styret er av den enstemmige oppfatning at Bygningsgruppen skal bestå som en ressurs for
medlemsbedriftene innen tverrfaglige saksfelt.
Styret består av representanter for respektive laug / foreninger. Det er dermed full anledning til å
fremme saker i Bygningsgruppen av felles interesse for lokal byggenæring (hele Hordaland).
Bergen den 15.februar 2016

