Årsberetning for 2020
Bygningsgruppens tilbud til medlemsbedriftene var i 2020, som tidligere år, å gi medlemsbedriftene
service innen konkurranse- og kontraktsrettslige problemstillinger, samt bedriftsrådgivning generelt.
Tverrfaglig kompetanseheving til ansatte i våre medlemsbedrifter og jobbe for å sikre gode
rammevilkår til håndverksbedrifter har vært hovedfokus i 2020.
Styreleder og styret har ivaretatt medlemmenes interesser så langt det har vært fremmet saker.
Bygningsgruppen har i 2020 videreført det administrative samarbeidet med Bergen Næringsråd.
Elin Therese Paulsen har fungert som regnskapsfører. Stine Fjeldstad har fungert som
administrasjonskontakt i Bergen Næringsråd. Samarbeidet innebærer kommunikasjon med det
offentlige, utsending av informasjon og arrangere medlemsmøter, i tillegg til sekretærfunksjon for
styret.
Avtalen er videreført med samme betingelser for 2021.
Audun Egge Andersen har ved behov vært engasjert som rådgiver / medlemsservice, primært innen
konkurranse- og kontraktuelle problemstillinger.
Bygningsgruppen samarbeider med RIF, Arkitektbedriftene i Norge og EBA Vest, i
arrangementskomiteen for Vestlandske Bygg- og Anleggsdag. På grunn av Covid 19 ble årets
konferanse avlyst.
Medlemsbedriftenes interesser overfor samarbeidsorganisasjonene Bergen Næringsråd og NHO, har
vært ivaretatt av Kenneth Nilsen, Arild Kolltveit og Inge Bauge.
Kommunikasjonen med laug og foreninger ivaretas i styremøtene gjennom respektive formenn /
tillitsvalgte.

Hovedsaker
I 2020 gjennomførte Bygningsgruppen i Bergen fire ordinære styremøter. I hovedsak har styrets
arbeid vært knyttet til følgende hovedpunkt:

Arbeidslivskriminalitet
For å motvirke arbeidskriminalitet har Bygningsgruppen i Bergen i flere år vært engasjert i hvorvidt
Bergen bør ha et eget prosjekt i form av FairPlay initiativ eller en uropatrulje. I 2020 ble det etablert
et samarbeid mellom organisasjonene, og et interimsstyre ble opprettet. EBAV, NELFO, MEF,
Bygningsgruppen, Elektroarbeidernes fagforening, Norsk Arbeidsmandsforbund Vest og Unionen
Fagforening deltar i interimsstyre med hensikt å etablere Fair play bygg & anlegg Vestland. Et Fair
Play bygg og anlegg Vestland vil gjennom å bidra til å avsløre og fjerne useriøse og kriminelle aktører
bedre omdømmet (seriøsitet og konkurransevilkår), bidra til økt rekruttering, og gjøre det mer
attraktivt å drive «hvit» seriøs virksomhet.

TILSLUTTEDE LAUG/FORENINGER

Byggmesterforbundet Vest – NELFO Bergen og Omegn – Røretreprenørene Norge avd. Vest – Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug – Bergen
Murmesterforening Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening – Bergen Snekkerlaug – Bergens Glassmesterlaug –
Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen - Norsk Anleggsgartnermesterlaug, avd.vest- Takentreprenørenes Forening –
Stillasentreprenørenes Forening
Til sammen er ca. 300 bedrifter med 4.000 ansatte, tilsluttet Bygningsgruppen, i samarbeid med NHO og Bergens Næringsråd

Kurs
Flere planlagte aktiviteter ble avlyst i 2020 grunnet C19. Bygningsgruppen har invitert medlemmene
til to tverrfaglige kurs i 2020.
12. november: Håndtering av utfordringer knyttet til C.19 med 34 påmeldte.
02. desember: Kurs i nedbemanning med 9 påmeldte.

Bygningsgruppens dag
Bygningsgruppens dag 2020 ble avlyst grunnet C19.

Tilslutning til Bygningsgruppen
Styret er opptatt av kollektiv tilknytning av medlemsbedriftene gjennom respektive laug / foreninger.
Laugs-/ foreningstilknytning var i 2019: NELFO, Byggmesterforbundet Bergen, Maler- og
Byggtapetsermestrenes Forening, Bergen Murmesterforening og Rørentreprenørene Norge avd. vest.
Styret er fornøyd med den kollektive tilslutningen, men andre laug / foreninger er velkomne.
Den kollektive tilknytningen omfatter medlemsbedrifter i kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Sund,
Øygarden, Os, Lindås, Osterøy, Radøy og Meland.
Kollektiv tilknytning forutsetter kollektiv fakturering av grunnavgift (fradragsberettiget mva). Øvrig
fakturering enkeltvis.
Grunnavgiften for 2020 var kr. 2 000,- + mva.

Styret har bestått av representanter fra laug / foreninger
Generalforsamlingen den 11. april 2019 valgte følgende styre:
Byggmester Arild Kolltveit, styreleder
Daglig leder Rørentreprenørene Norge – Vest SA, Morten Husa, nestleder
Elektroinstallatør Geir Kleppe
Murmester Kenneth Eriksen
Malermester Frode Stien
Byggmester Geir Ove Lunde
Observatør til styret: Byggmesterforbundet Bergen v/ daglig leder Inge Bauge
Desisorer
Installatør Gunnar Gran
Murmester Kjell J. Rognaldsen
Valgkomite:
Byggmester Gunnar Størksen
Elektroinstallatør Jan Thore Urheim
Leder for valgkomite: Malermester Kenneth Nilsen

Medlemmer
Ved utgangen av 2020 hadde Bygningsgruppen 270 medlemsbedrifter.
Administrasjon
Regnskapsfunksjonene har vært ivaretatt av regnskapsfører fra Bergen Næringsråd, og styret.
Virksomheten fremover:
Enstemmig oppfatning styret er at Bygningsgruppen i fremtiden skal bestå som en ressurs for
medlemsbedriftene innen tverrfaglige saksfelt.
Medlemsbedriftene oppfordres til å fremme saker av tverrfaglig / felles interesse for lokal
byggenæring i hele Hordaland.
Bergen den 17. mars 2020
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