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Fellesberetning for 2017-18 
Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og VBL Servicekontoret 

 

 

1. Markedssituasjonen i perioden  
 

2017 og 2018 har vært to år med vekst i stort sett alle 

delmarkedene i byggenæringen, men den store veksten 

har kommet innenfor infrastruktur. Spesielt var 2017 

preget av vekst, mens landingen på et høyt nivå skjedde 

i 2018. Nyboligmarkedet har i de fleste områdene nådd 

toppen og aktiviteten falt noe på slutten av perioden. 

Allikevel er nyboligbyggingen fortsatt høy. 

 

Norsk økonomi går bedre enn på mange år. 

Arbeidsledigheten er lav, lønnsveksten høy og 

sysselsettingen høy. Renten er dermed på vei opp igjen 

for første gang på mange år, noe som trolig vil legge en 

demper på rehabiliteringsmarkedet og kommunenes 

investeringer. Lønnsveksten har kompensert noe for 

dette og samtidig har boligprisene holdt seg høye og 

omsetningen i boligmarkedet har vært god. 

I løpet av perioden har det vært en markedsendring 

gjennom at flere, spesielt innenfor næringsbygg og 

bolig, etterspør mer miljøvennlige løsninger og 

sertifisering av bygg. Noen kommuner og byggherrer 

har også begynt å stille krav til fossilfrie og/eller 

avfallsfrie byggeplasser. Dette markedet er forventet at 

vil vokse videre.  

 

 

 

 

Befolkningsveksten i Norge har nådd toppen, det 

kommer færre arbeidsinnvandrere og det fødes færre 

barn. Det har ført til litt lavere etterspørsel etter en del 

tjenester. Samtidig har den lave arbeidsinnvandringen 

sammen med aktivitetsveksten ført til mangel på 

arbeidskraft og høyere press på lønningene i 

byggenæringen.  

 

Dessverre ser det fortsatt ut til at for mange bedrifter 

sliter med å skape god lønnsomhet, også i perioder 

med vekst. Dette gjelder både blant de små og store 

bedriftene. Det kan ha bidratt til det opplevde økte 

konfliktnivået på byggeplassene.  

I sum har markedet de to siste årene vært i vekst, men 

med en noe lavere vekst enn tidligere. Hevingen av 

renten har begynt å kjøle det noe ned, men mangelen 

på kvalifisert arbeidskraft er fortsatt stor.  

 

 

 

2. Virksomheten i Forbundet / 

Servicekontoret 
 

Styret har jobbet aktivt etter handlingsplanen som ble 

vedtatt på landsmøte i 2017. Det har vært høy aktivitet 

i perioden og ved utgangen av 2018 har de fleste 

punktene i handlingsplanen blitt gjennomført eller 

igangsatt.  

 

Forbundets administrasjon er lokalisert i Næringslivets 

Hus på Majorstuen, og sitter i samme kontorlandskap 

som Byggenæringens Landsforening (BNL). 

Lokaliseringen gir nærhet til NHO-systemet, og til 

ressursene i BNL, og gir en generelt god 

informasjonstilgang.  
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Noen stikkord for aktiviteten:  

 

Møter/arrangementer 

 Fagtreff i Oslo, 2018 

 Blikkenslager-NM i Lillestrøm, 2018  

 Oldermannsmøter  

 Utvalgsmøter 

 Styremøter i Blimester 

 Møter med samarbeidsleverandører 

 Nordiske møter  

 Ventilasjonsforum  

 100-årsjubileum i VBL Hordaland/BKBL 

 

 

Andre aktiviteter 

 Kontrakter og konflikter – internt og eksternt 

arbeid 

 Høringer:  

- Tilbudsstrukturen  

- Læreplaner  

- Byggesaksforskriften (Sentral godkjenning) 

 Tarifforhandlinger:  

- Mellomoppgjør 2017  

- Hovedoppgjør 2018 

 Medlemsverving 

 Nye hjemmesider 

 Håndverkerklagenemnda  

 

 

 

3. Styre, komitéer og utvalg 
 

3.1 Styret 

Styreleder Bent Sæthre 

Nestleder  Tor Ove Jørgensen 
Styremedlem  Svein Hanssen (sør) 
Styremedlem  Jørn Ove Drengenes (vest) 
Styremedlem  Pål Sagen (øst)  
Styremedlem  Tore Waagenes (midt/nord) 
Vararepresent. Einar Jahnsen 

Caspar Jordan 
 
 

3.2 Landsmøteoppnevnte komiteer 

Valgkomité  
Leder  Andre Jakobsen, Bergen 
Personlig vara  Svein Gullesen,  
Medlem  Torill Wollebekk, Oslo 
Personlig vara  Eivind Wolden 
Medlem  Egil Pettersen, Stavanger 
Personlig vara  Rune Hansen 

 

Lovkomité 
Walter Karppinen, Tønsberg 
Jan Henrik Nygård, Florø 
 
Kontrollkomité 
Øivind Nielsen, Oslo 
Henning Carstensen, Drammen 

 
 

3.3 Styreoppnevnte komiteer 

Tariffkomité 

Jan-Erik Bentzen, Oslo 
 
NM-komité 
Kjell Hæggernæs 
Stein Erik Sliper 
Lisbeth Schjelde 
Sven Erik Knutsen 
Eva Baisgård 
Ane Dyrnes 
 

 

3.4 Utvalg og arbeidsgrupper 

Det har i perioden vært flere styreoppnevnte 
arbeidsutvalg. I 2017/18 besluttet styret å legge ned 
noen av de faste utvalgene, for å satse på 
prosjektbaserte utvalg, der gruppen settes sammen 
etter ut fra hvilke oppgaver og prosjekter som skal 
gjennomføres. Utvalgene som ble lagt ned var: IT- og 
teknologiutvalget, PR- og kommunikasjonsutvalget og 
Utdanning- og kompetanseutvalget. En ny 
prosjektgruppe som ble opprettet i 2018 var 
Arbeidsgruppen for kontrakter og konflikter.  
 

 

Energi- og ventilasjonsutvalget  
Leder/styrekont. Bent Sæthre 
Medlem  Tor Ove Jørgensen 

Magnar Stamnsve 
Andre Jakobsen 
 

 

Tak- og fasadeutvalget  

Leder  Trond Opheim 
Styrekontakt Svein Hanssen 

Medlem  Pål Sagen 

Torgeir Rønning 

Kjell Hæggernæs 
 Magne Waagnes 

Rune Frøvik Hansen 
 
Redaksjonsrådet 
Redaktør Oddbjørn Roksvåg 
Journalist Anders Tøsse 
Medlem  Styret i VBL 
  Daglig leder i VBL 
  Jarle Kristiansen  
  Torgeir Rønning  
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E-læring 
Styrekontakt Bent Sæthre 
Medlem  Stein Erik Sliper 
  Kjell Hæggernæs 
 
 
Håndverkerklagenemnda 
Medlem  Pål Sagen 
  Kasper Kaarbø 
 
 
Arbeidsgruppe kontrakter og konflikter 
Leder  Trond Opheim 
VBL  Jan Erik Clausen 
Medlem  Atle Skikstein 
  Jan Erik Bentzen 
  Jan Ove Johnsen 
  Morten Haug 
  Vidar Klemmetsen 
Utvalget ble satt ned i 2018 
 
 
Vedtektsrevisjonsutvalg 
Medlem  Jan Henrik Nygård 
  Helge Bie 
Utvalget ble satt ned i 2015 
 
 
Læreplanutvalget 
Koordinator Ane Dyrnes 
Medlemmer Egil Pettersen 
  Finn Marius Hansen 
  Jørn Ove Drengenes 
  Kjell Håvard Solheim 
Utvalget ble satt ned ifbm høring våren 2018 
 
 
Utdanning- og kompetanseutvalget  
Leder  Kjell Håvard Solheim 
Styrekontakt Tore Waagenes 

Medlem  Henning Sæthre 
  Einar Jahnsen 
  Lisbeth Schjelde 

Jan Erik Bentzen  
Utvalget ble besluttet nedlagt i nov. 2018 

 
 

PR- og kommunikasjonsutvalget 
Leder  Jarle Kristiansen  
Styrekontakt Jørn Ove Drengenes  
Medlem  Lisbeth Schjelde  

Jan Martin Brodin  
Jørn Ove Drengenes  
Kenneth Helliesen  

Utvalget ble besluttet lagt ned i nov. 2018 
 
 
 
 
 

IT- og teknologi utvalget  
Leder/styrekont. Einar Jahnsen  
Medlem  Walter Karppinen 
  Arne Petter Ugelvik  
Utvalget ble besluttet lagt ned i juni 2017 
 
 
 

4. Administrasjonen 

 

Daglig leder Ane Dyrnes 100 % stilling 

Var i foreldrepermisjon i perioden 

januar-juni 2017. Jan- Erik Clausen 

var vikar for DL i denne perioden 

Konsulent Samina Siddique 50 % stilling 

Var i foreldrepermisjon i perioden 

januar-oktober 2017. Wenche Dahl 

var innleid som vikar i denne 

perioden 

Fagkonsulent Jan-Erik Clausen 20 % stilling  

(f.o.m. 10.10.17) 

 
 

 

5. Forbundets æresmedlemmer 
 

Tor A. Johansen, Oslo 
Helge Bie, Stavanger 
Einar Fosse, Bergen (ny i 2017) 
 
 
 

6. Innehavere av hederstegnet  

”Den Gylne Hane” 
 

1989 Tor A. Johansen, Oslo 
1993 Dan Kristiansen, Sverige 
1995 Einar Fosse, Bergen 
1997 Jan Brodin, Oslo 
1999 Thor Olsen, Oslo 
2001 Helge Bie, Stavanger 
2003 Eilin Figenschou Guddal, Oslo 
2003 Bent Sæthre, Kaupanger 
2005 Herman Karppinen, Tønsberg 
2007 Bent Jeppesen, Danmark  

(gikk bort 27.09.18) 
2009 John Ragnar Haug, Oslo 
2011 Jan Henrik Nygård, Florø 
2013 Walter Karppinen, Tønsberg 
2015 Helge Ryttvad, Bergen 
2015 Jan Erik Bentzen, Oslo 
2017 Svein Gullesen, Mo i Rana 
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7. Mestere i ventilasjons- og 

blikkenslagerfaget 
 

Nye mestere  
2017: 10 
2018: 17 
 
Antall registrerte mestere totalt 
2017: 436 (4 kvinner) 
2018: 448 (4 kvinner) 
 

Fullført mesterutdanning på Blimester 
2017: 4 
2018: 4 
 

 

8. Oldermenn i landsmøteperioden 
 

Agder 
Arnfinn Aamodt (ny i 2018) 
Geir Salvesen 

Buskerud 
Terje Sandberg 
 
Haugaland 
Torbjørn Tørresdal 
 
Hedmark og Oppland 
Morten Haug 
 
Hordaland 
Erling Solhaug (ny i 2017) 
Caspar Jordan 
 
Møre og Romsdal 
Stein Ove Asp (ny i 2018) 
Arne Petter Ugelvik 
 
Nordland  
Bjørn Kristian Pedersen 
  
Oslo og Akershus 
Jarle Kristiansen (ny i 2017) 
Jan Martin Brodin  
 
Rogaland 
Kenneth Helliesen 
 
Sogn og Fjordane 
Stig Oksholen (ny i 2017) 
Jostein Grotle 
 
Troms og Finnmark 
Frode Petersen (ny i 2017)  
Knut Ivar Hov 

 
Trøndelag 
Torgeir Rønning (ny i 2018)  
Magnar Stamnsve 
 
Telemark og Vestfold 
Pål Hansen 
 
Østfold 
Tormod Hagren 
 

 

 

9. Organisasjonsarbeid 
 

9.1 Høringer 

 

Byggesaksforskriften (sentral godkjenning) 

VBL leverte høringsinnspill i september 2018 

vedrørende endringer i Byggesaksforskriften, nærmere 

bestemt sentral godkjenning. VBLs viktigste innspill i 

høringen dreide seg om definisjonen av Faglig ledelse, 

og at underleverandørene må inneha faglig ledelse for 

sine arbeidsområder. VBL støttet forslaget i høringen 

om å dele opp fagskole og mesterbrev i to 

utdanningsnivåer. Videre anmodet VBL om at 

Mesterbrev + 8 års praksis skulle gi godkjenning for 

utførelse i tiltaksklasse 3 (altså samme utdanningsnivå 

som for tiltaksklasse 2, utførende). I forslaget fra 

departementet var det foreslått utdanning på 

bachelornivå i tiltaksklasse 3. Departementet beholdt 

sitt forslag. 

 

 

Ekspertutvalg 

Regjeringen nedsatte våren 2018 et ekspertutvalg som 

har som oppgave å «vurdere tiltak for å sikre god 

kvalitet og seriøsitet i byggenæringen». BNL har ikke 

fått delta i selve ekspertutvalget, men er med i en 

referansegruppe til utvalget. I forbindelse med 

høringen om den ovenfor nevnte Byggesaksforskriften 

valgte VBL også å gi innspill som ikke var omfattet av 

høringen. I innspillet anmodet VBL om at 

ekspertutvalget må se på dagens skille mellom 

tiltaksklassene for godkjenningsområdene j. montering 

av glasskonstruksjoner og fasadekledning, samt k. 

taktekkingsarbeid. VBL kan ikke se noen faglig god 

begrunnelse for å legge ulike kvalifikasjonskrav til grunn 

for den faglige ledelsen for utførende som skal kle en 

fasade på 4 eller 6 etasjer, eller tekke på tak på 

henholdsvis 1100 og 1300 m2, gitt at fasaden eller 

takene teknisk sett har den samme oppbygningen.  
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Tilbudsstruktur  

Tilbudsstrukturen for videregående utdanning var på 

høring i 2017, og VBLs innspill i høringen ble rettet til 

BNL, som svarte på høringen på vegne av 

medlemsbransjene. Rørleggerfaget hadde over flere år 

arbeidet for å skilles ut fra KEM-linjen, og opprette  

egen VG2-linje. Dette var det politisk støtte for, og VBL 

valgte å forholde seg til at dette var et realistisk utfall, 

selv om det vakte bekymring hos mange i bransjen. 

Departementet hadde foreslått at ventilasjons- og 

blikkenslagerfaget, tak- og membrantekkerfaget samt 

isolatørfaget skulle danne en ny VG2-linje. VBL ga sin 

støtte til dette, men understreket at den nye VG2-linjen 

måtte få beholde KEM-navnet, som var et etablert 

navn. Ny tilbudsstruktur trer i kraft i 2020. VBL har 

videre understreket at det må være en rettferdig 

likebehandling av alle fag, som gjør det mulig for de 

mindre fagene å presentere seg og rekruttere fra VG1. 

Dagens praksis forfordeler de store fagene i alt for stor 

grad. 

 

 

Læreplaner 

Våren 2018 var det høring i forbindelse med revidering 

av læreplanene for byggfag. VBLs oppdrag var å 

utarbeide en sluttkompetansebeskrivelse; en 

beskrivelse av hva fagarbeideren i ventilasjons- og 

blikkenslagerfaget burde kunne som ferdig svenn. 

Sluttkompetansebeskrivelsen skulle danne 

utgangspunktet for utformingen av læreplanene som  

skulle utarbeides i 2019, og tre i kraft i 2020.  

 

VBLs prosjektgruppe jobbet intensivt med høringen, og 

valgte å legge nivået på et solid nivå og samtidig ta 

høyde for digitalisering og teknologisk utvikling, og 

endringer i fagutøvelsen som følge av dette.  

 

 

9.2 Fagtreff i Oslo  

Fagtreffet i 2018 ble arrangert i Oslo den 31. august. 

Som i 2016 var det VBL avdeling Oslo og Akershus som 

var vertskap, og hadde ansvar for arrangementet. 

Messen ble arrangert i Ekeberghallen, og hadde over 60 

utstillere og 1000 deltakere – så deltakerrekorden fra 

2016 ble tangert med over 100%. Kveldsarrangementet 

ble avholdt på Rockefeller Music Hall i Oslo, der det var 

dekket til langbord og ble servert 3-retters middag til 

forrykende underholdning. Tilbakemeldingene etter 

fagtreffet har vært overveldende positive, og VBL går 

inn for å fortsette å arrangere fagtreff på denne måten. 

VBL Oslo og Akershus har sagt ja til å arrangere fagtreff 

i 2020 også. 

 

9.3 Fire workshops: Effektive prosjekter, lavere 

konfliktnivå 

Effektive prosjekter, lavere konfliktnivå var et 

samarbeid som ble initiert av EBA, Nelfo, 

Rørentreprenørene og VBL. Etter hvert kom fem andre 

bransjeforeninger i BNL med. Bakgrunnen for 

samarbeidet var at stadig flere rapporterte om en 

økning i antall og omfang av konflikter i 

byggenæringen. VBL gjennomførte en  

spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og det  
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samme gjorde flere andre bransjer, og svarene 

bekreftet i stor grad bildet av et økende konfliktnivå. 

Fire workshops ble arrangert i henholdsvis Tromsø, 

Trondheim, Stavanger og Oslo. VBLs medlemmer var 

godt representert på alle fire stedene. De fire 

workshopene dannet grunnlaget for en rapport som ble 

presentert på Byggedagene i april 2019. Rapporten er 

publisert på vbl.no. Det jobbes videre med tematikken, 

og neste steg er dialog med byggherrer og rådgivere, 

samt å sette opp kurs for medlemmene. 

 

 

9.4 Oldermannsmøter 

VBL har avholdt 4 oldermannsmøter i perioden, hvorav 

tre møter ble avholdt i Oslo-området, og et møte ble 

avholdt i Grevie, Sverige. VBLs styre har hatt som mål å 

styrke oldermannsmøtenes funksjon ved å bruke 

møtene til å diskutere saker der det er særlig viktig med 

god forankring i organisasjonen. Saksunderlag har vært 

sendt ut minst en måned i forkant, slik at 

oldermennene skal kunne diskutere sakene lokalt før 

de stiller på møtene. Temaene som har vært diskutert i 

perioden er bl.a. e-læring, endring i gjennomføring av 

landsmøter, endring av kontingentmodell og 

vedtektsrevisjon. 

 

 

9.5 Vedtektsrevisjon 

Siden landsmøtet i 2015 har det vært arbeidet med å 

revidere VBLs vedtekter. Det var behov for en 

fullstendig gjennomgang av vedtektenes språk og form, 

samt en fornyelse av blant annet kontingentmodellen. 

VBL har støttet seg til jurist Halvor Sigurdsen fra NHO 

gjennom hele prosessen. For å sikre forankring i 

organisasjonen har kontingentmodell/vedtektene vært 

diskusjonssak på tre oldermannsmøter, og vedtektene 

vært på høring i avdelingene i to omganger. 

 

 

9.6 Blikkenslager-NM 2018 

Blikkenslager-NM ble arrangert i oktober på X-Meeting 

point på Hellerudsletta, under World Skills Norway-

paraplyen. Samtidig som konkurransene pågikk var det 

yrkesmesse, og ungdom fra hele distriktet kom for å 

besøke messen. VBL Oslo og Akershus var teknisk 

arrangør, og sammen med det lokale 

opplæringskontoret og NM-komiteen, sørget de for et 

vellykket arrangement. I finalen stilte fire solide 

kandidater, som alle leverte arbeider på et svært godt 

nivå. Etter noen lange, tøffe konkurransedager var det 

Mathias F. Holmen fra Henry Hansen & Sønn AS som 

gikk av med seieren.  

 9.7 Håndverkerklagenemnda 

VBL har sammen med flere andre bransjer i BNL-

fellesskapet, samt NELFO og Huseiernes landsforbund, 

etablert en klagenemnd for håndverkertjenester på fast 

eiendom. I perioden har VBL fått inn to saker der VBLs 

medlemmer var innklaget av forbrukere. Nemnda 

dømte den ene saken i favør av forbruker og den andre 

i favør av bedriften. VBL oppfordrer medlemmene til å 

bruke Håndverkerklagenemnda i markedsføring av sine 

bedrifter. 

 

 

9.8 Utvalgsarbeid 

VBL har flere utvalg som har et spesielt ansvar for hver 

sin del av faget og bransjens interesseområder. 

Utvalgene har utarbeidet rapporter fra sitt arbeid i 

perioden: 

 

 

Tak- og fasadeutvalget 

Utvalget har ikke hatt møter, men har arbeidet med 

revisjon av SINTEFs byggdetaljer for 544.221 Taktekking 

med tynnplater av metall, samt revidering av NS 3420 

kapittel p og s. 

 

 

Energi- og ventilasjonsutvalget  

Utvalget har avholdt 5 møter i perioden (2 på skype). 

Utvalget har også arrangert Ventilasjonsforum 2 

ganger. Temaer på forumene har vært: lyd og 

lydproblematikk, strømningsteknikk (SFP), VAV – 

muligheter og begrensinger, brannproblematikk og 

prosjekt energispesialist. Utvalget vil satse videre på 

ventilasjonsforum, men har bestemt at man skal døpe 

om arrangementet til fagdag, for å favne bredere. I 

tillegg har utvalget jobbet med "Inneklima i norske 

hjem", gitt innspill til høring av TEK17. 

 

 

Utdanning- og kompetanseutvalget 

Utvalget har hatt møter på skype, der blant annet 

innspill til høring vedrørende høyere utdanning har 

vært på agendaen. Utvalget var også involvert i 

prosessen med høring om tilbudsstrukturen for 

videregående utdanning. 

 

IT- og teknologiutvalget 

Før utvalget ble besluttet nedlagt i juni 2017 var det 

igangsatt et større arbeid for å oppgradere Cordel. Da 

utvalget ble nedlagt inngikk VBL en avtale med 

Systemkonsult for å sikre den videre oppgraderingen av 

programmet.  
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PR- og kommunikasjonsutvalget  

Det har ikke vært aktivitet i utvalget i perioden, men 

utvalgsleder og styrekontakt har vært involvert i 

beslutninger knyttet til markedsføringstiltak. 

 

 

Arbeidsgruppe kontrakter og konflikter 

Arbeidsgruppen ble nedsatt våren 2018 for å se på 

hvordan VBL kan støtte medlemmene til å bli bedre på 

å håndtere kontrakter for å unngå konflikter. VBLs 

fagkonsulent Jan-Erik Clausen fikk ansvaret som 

gruppekoordinator. Gruppen har møttes flere ganger, 

og jobber med å lage sjekklister og en mal for kontroll 

av forespørsel, tilbudsfasen, kontraheringsfasen og 

gjennomføringsfasen. Det er planlagt å gjennomføre 

workshops/kurs i avdelingene i løpet av høsten 2019. 

 

 

E-læringsutvalget 

E-læringsutvalget har i perioden jobbet med å 

oppgradere teknisk og faglig innhold og ble ferdige med 

dette i 2017. I 2018 jobbet utvalget med å lage filmer 

som blant annet viser gangen i utfolding. Resultatet ble 

10 filmer som er lagt inn i programmet. 

 
 
 

10. Rekruttering til faget 
 

Etter et kraftig fall i søkningen til VG1 Bygg- og 

anleggsteknikk de siste årene var det gledelig å se en 

oppgang i 2018. I 2017 var det 248 løpende 

lærekontrakter i ventilasjons- og blikkenslagerfaget, og 

i 2018 var det 261. Det var henholdsvis 89 og 104 som 

oppnådde svennebrev i faget i denne perioden.  

 

VBL fikk laget en rekrutteringsannonse og lot seg 

intervjue til Dagbladets utdanningsbilag vinteren 2018. 

Opplæringskontoret i Oslo og omegn benyttet den 

samme annonsen i Budstikka like etterpå. I tillegg 

støttet VBL en rekrutteringsfilm laget av 

opplæringskontoret i Trondheim som ble vist på kinoer 

i området.  

 

Mange steder i landet jobbes det hardt for å rekruttere 

til faget, og noen bedrifter utmerker seg ved å ta et 

særskilt ansvar for dette. VBL har sendt 

brosjyremateriell til flere lokale ildsjeler som skal stille 

opp på skolebesøk og minimesser for å snakke med 

ungdom. Mange steder i landet er denne nærkontakten 

med ungdommen helt avgjørende for å lykkes med 

rekrutteringen. 
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11. Medlemsforhold 

 

12.1 Medlemmer 

Medlemstallet har variert, men tok seg godt opp mot 

slutten av perioden: 

 

31.12.17: 193 medlemmer (hvorav 23 personlige) 

31.12.18: 204 medlemmer (hvorav 23 personlige) 

 

2017: 7 bedrifter meldte seg inn, 8 utmeldinger. 

2018: 16 bedrifter meldte seg inn, 6 utmeldinger. 

 

Styret og administrasjonen i VBL har gjennom hele 

perioden hatt verving av nye medlemmer høyt på 

agendaen. Fagkonsulent Jan-Erik Clausen har bl.a. 

besøkt flere bedrifter, samt deltatt på møter i 

avdelingene for å treffe potensielle medlemmer.  

 
 
12.2 Medlemsfordeler 
 
Fordelstorget er en felles innkjøpsordning for 9 
bransjeforeninger i BNL. Der finnes en rekke gunstige 
rammeavtaler for viktige varer og tjenester som 
bedriftene benytter seg av i den daglige driften. VBL får 
kickback fra noen av avtalene, men det viktigste har 
vært å få avtaler som gir medlemmene best mulig 
priser. Fordelstorget har en egen nettside med 
innlogging kun for medlemmer.  
 
VBLs medlemsbedrifter kan også benytte seg 

vederlagsfritt av BNLs jurister til rådgivning innen 

arbeidsrett og HMS. I tillegg har VBL en avtale med 

advokatfirmaet Bing Hodneland, som har ekspertise 

innen entrepriserett/kontraktsrett. Medlemmene får 

rabattert pris på advokattjenestene hos Bing 

Hodneland.  

 

Nettsiden Arbinn, som driftes av NHO inneholder også 

en rekke nyttig informasjon, verktøy og hjelpemidler for 

bedriftene.  

 
 
 

12. Byggenæringens Landsforening (BNL) og 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) 
 

VBL har vært en aktiv deltager i BNL og NHO, og vært 

representert ved i forskjellige råd og utvalg: 

 

BNLs styreledersamling Bent Sæthre 

BNLs valgkomité  Torill K. Wollebekk 

Tariffutvalget  Jan Erik Bentzen 

NHOs generalforsamling Tor Ove Jørgensen   

Håndverksforum 

Håndverksforum ble opprettet i 2017 for å styrke 

samarbeidet mellom håndverksorganisasjonene, og 

består av styreledere og bransjedirektørene fra 

følgende organisasjoner: VBL, Byggmesterforbundet, 

Rørentreprenørene Norge, Norske Murmestres 

Landsforening, Norske Anleggsgartnere, 

Malermestrenes Landsforbund og Norske trevarer. 

 
 

Annet 

Daglig leder møter ukentlig sine kollegaer i BNLs 

bransjedirektørmøter Daglig leder deltar også på BNLs 

generalforsamling og styreledersamlinger. I tillegg 

deltar hun i BNLs kompetanseforum hvor utdanning og 

rekruttering er hovedtemaer, samt øvrige utvalg, 

arrangementer og fora der VBL bør være representert. 

 

 

13. Tariffoppgjør 
 

Tariffoppgjøret i 2018 var hovedoppgjør der de ulike 

tariffområdene ble forhandlet i såkalte forbundsvise 

sløyfer. Det var forventet at særlig spørsmål knyttet til 

pensjon skulle bli utfordrende i oppgjøret. I meklingen 

ble partene enige om felles mål for en ny AFP-ordning, 

og at en ny modell skulle utredes i løpet av året. For 

OTP ble det ingen endringer.   

 

For garanterte minstelønnssatser ble resultatet for 

fagarbeidere (svennebrev) kr. 203,80 per time, og for 

arbeidstakere uten fag-/svennebrev kr. 191,00 pr. time 

(med bransjeerfaring) og kr. 183,10 (uten 

bransjeerfaring). For arbeidstakere under 18 år ble 

minstelønnssatsen kr. 122,90 pr. time  

Påslagsprosenten for akkordtariffen ble hevet til 96,31 

% for ventilasjons- og blikkenslagerfaget. 

 

 

 

14. Tidsskriftet Blikkenslageren, og 
nettstedet Blikkenslagere.no 
 

Tidsskriftet Blikkenslageren ble gitt ut 10 ganger i 2017 
og 10 ganger i 2018. Ansvarlig redaktør i perioden har 
vært Oddbjørn Roksvåg i Vestvind AS.  
 
Avtalen om etablering av nyhetsportalen 
Blikkenslagere.no ble inngått i oktober 2017. 
Nyhetsportalen eies av VBL, men driftes av Vestvind. 
Vestvind som stod for investeringskostnadene for å få  
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etablert nettsiden. Blikkenslagere.no formidler nyheter 
og annen relevant informasjon rettet mot aktører 
tilknyttet ventilasjons- og blikkenslagerbransjen i 
Norge. Ansvarlig redaktør for nyhetsportalen har vært 
Oddbjørn Roksvåg. 
 
Et redaksjonsråd har videomøter i forkant av hver 
utgivelse. Redaksjonsrådet består av redaktør og 
journalist fra Vestvind, samt daglig leder, 
styremedlemmer og to bedriftsmedlemmer/oldermenn 
fra VBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Nordisk ventilasjon- og 

blikkenslagermesterforbund 

 
Nordisk ventilasjon og blikkenslagermesterforbund ble 

stiftet i 1956 og er en sammenslutning av 

bransjeforeninger i 4 av de nordiske landene – Sverige, 

Danmark, Island og Norge. Hvert land er representert 

av 2 personer. Norge har hatt sekretariatet, og Sverige 

fører regnskap. Forbundet har som mål å utveksle 

erfaringer om fag, rammebetingelser og kompetanse. 

Samt ha en god dialog, slik at man kan dra nytte av 

hverandres erfaringer.  Norge har vært representert 

med daglig leder i VBL, Ane Dyrnes, og styreleder Bent 

Sæthre, som har vært president i perioden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nordisk ventilasjon- og blikkenslagermesterforbund 

mener det er viktig at landene så langt det er mulig kan 

være representert på hverandres større arrangement, 

slik som landsmøter o.l.

Bildet er tatt på Lindabs fabrikk i Grevie, Sverige (Oldermannsmøte 1-2018) 
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Vedlegg Sak 5: Status for VBLs handlingsplan 2017 og 2018  

 

 

Medlemmer 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Medlemspleie 

 

 Internkommunikasjon – 
gjennom nyhetsbrev og 
hjemmesiden  
 

 Arrangementer (se siste side)  
 

Administrasjon 

v/ DL 

OK. Har sendt ut fire nyhetsbrev pr år. Har 

oppdatert hjemmesiden med nyhetssaker 

månedlig. 

Øke antall 

medlemmer 

 
 Netto 

medlemstall 
økte fra 173 
medlemmer 
ved utgangen 
av 2016 til 181 
ved utgangen 
av 2018. 

 Direkte kontakt med potensielle 
medlemmer 

 

 Invitere ikke-medlemmer til 
arrangementer (fagtreff, kurs 
o.l.) 
 

 Invitere ikke-medlemmer til 
lokale møter 
 
 
 

 Utvikle materiell til bruk i 
medlemsverving: 

o PPT-presentasjon av 
VBL 

o Oppdatering av 
informasjonsbrosjyre 

o Vervemateriell 
 

Oldermenn/lokal

avd. og admin. i 

VBL  

Oldermenn/ 

lokalavd.  

  

Oldermenn/ 

lokalavd. 

 

 

Admin. i 

VBL/PR- og 

kommunikasjons

utvalget 

Utført. Fagkonsulent i VBL har truffet og hatt 

telefon- og e-postkontakt med en rekke 

potensielle medlemmer.  

Utført. Potensielle medlemmer invitert til 

fagtreff 

Utført. Potensielle medlemmer er invitert på 

møter i flere lokalavdelinger. Fagkonsulent 

har vært tilstede og presentert VBL på flere 

av møtene. 

Utført, men løst på en annen måte, men 

opprettet verveportal fremfor å lage brosjyre.  

 

 

Medlemsfordeler 

 

 Arbeide for å opprettholde og 
videreutvikle medlemstilbud.  
 

 Synliggjøring av 
medlemsfordeler på 
hjemmeside, i nyhetsbrev og i 
annet informasjonsmateriell 

 

 Arbeide for fortsatt utvikling av 
bransjens Cordel-program 

 

Innkjøpstorget 
og admin. i VBL 

Admin. i VBL 

 

 
IT- og 
teknologiutvalg 

Utført. Medlemsfordelene på Innkjøpstorget 
er gjennomgått og utbedret. 

Utført 

 

 
Utført frem til nedleggelse av utvalget juni 
2017. Etter dette har Cordel hatt ansvaret for 
utvikling av programmet 
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Rammebetingelser og seriøsitet 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Arbeide for gode  
stabile 
rammebetingelser 

 Gjennom deltakelse i BNLs  
arr./møter/ arb.grupper: 

- Bransjedirektørmøter 
- Representantskapsmøter 
- Generalforsamling 
- Kompetanseforum 
- Arbeidsgruppe – urimelige 

kontraktsvilkår 
- Andre utvalg 

Avhenger av 
område 

Utført. Det har vært deltakelse fra VBL på 
de nevnte møtene. 

Ny sentral  
godkjenning 
 

 Følge opp gjennom BNL DL i VBL og 
styreleder 

Utført/Pågående arbeid. VBL deltok i høring 
på Byggesaksforskriften (vedr. sentral 
godkjenning) i 2018. 

Styrke 
godkjennings-
område vårt fag 

 Følge opp gjennom BNL DL i VBL og 
styreleder 

Utført/Pågående arbeid. Ref. forrige pkt. 

 

Håndverker-
klagenemnda 

 

 Administrere og behandle 
klagesaker gjennom 
Håndverkerklagenemnda 
 

 Delta som fagkyndige i 
klagenemnda 

DL i VBL 

 

To representanter 
fra medl.bedrifter 

Utført. To saker har vært behandlet i 
klagenemnda i perioden. 

Revisjon av NS 
3420, kap. p 

 Delta i arbeidet med fornyelse 
av NS sammen med Standard 
Norge 
 

Representanter fra 
tak- og 
fasadeutvalget 

Utført 

Arbeide for ROT 
og ENØK-fradrag 

 Følge opp gjennom BNL DL og VBLs 
delegat(er) 
(styreleder) 

Delvis utført. Energi- og ventilasjonsutvalget 
har hatt samarbeid med Naturvernforbundet 
om prosjektet «energispesialist»  

 

Arbeidslivspolitikk og arbeidsgiverspørsmål 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Arbeide for at 

tariffavtalen 

opprettholdes 

 Bidra gjennom BNL til å 
bygge oppunder 
tariffavtalen  

DL og VBLs 

delegat(er)  

Utført/Pågående arbeid. VBL støtter 

oppunder BNLs arbeid med dette som pågår 

kontinuerlig. 

Sørge for gode 

rammebetingelser 

for medlemmene 

 Delta i forhandlingsutvalget 
under tarifforhandlingene 

VBLs delegat i 

forhandlingsutvalget  

(Jan Erik Bentzen)  

Utført. VBLs delegat til forhandlingsutvalget 

har deltatt i tarifforhandlinger i 2017 og 2018. 

Arbeide for 

regelverk og 

ordninger som 

gjør det gunstig å 

være arbeidsgiver 

 Bidra inn i BNLs politiske 
arbeid på området 
 

 Være pådriver for at 
offentlige oppdragsgivere 
oppfyller krav til faglært 
arbeidskraft 
 

 Opplæring og kompetanse 
 

DL og VBLs 

delegat(er)  

Utført/Pågående arbeid. VBL har støttet 

oppunder BNLs arbeid for å begrense 

adgangen til å bruke innleid arbeidskraft 

fremfor fast ansatte. Stortinget vedtok nytt 

regelverk som innebar en kraftig 

innstramming av regelverket.  

VBL har støttet oppunder BNLs arbeid med 

avtale med KS og Difi for anbefalte 

seriøsitetsbestemmelser i kommunene og 

Oslo-modellen – herunder krav til andel 

faglært arbeidskraft og lærlinger.  
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Energi og miljø 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Arbeide for gode 

rammebetingelser 

på området 

 Delta i relevante høringer 
som gjelder energi/miljø 
 

 "Inneklima i norske hjem" 

Energi- og 

vent.utvalget og 

DL i VBL 

Utført. VBL deltok i høring av Teknisk 

Forskrift i 2017. 

Være deltaker og 

pådriver for 

utvikling av nye 

produkter og 

teknologi 

 Samarbeide med 
leverandører 

 

VBL med sine 

utvalg og 

leverandører 

Delvis utført. Leverandørene har vært 

invitert til å presentere nye 

produkter/teknologi på flere arrangementer. 

Dette området kan det jobbes mer med. 

Bidra til 

kompetanse-

heving på 

området 

 Kursforslag legges på 
VBLs hjemmeside 

Administrasjonen i 

VBL 

Delvis utført. VBL har formidlet noen kurs på 

hjemmeside/facebook. Administrasjonen 

trenger imidlertid flere tips om kurs hvis 

dette skal fungere. 

Kommunisere og 

informere om 

ventilasjonens 

betydning for 

inneklima 

 Pressemeldinger og 
kronikker  
 

 

 "Inneklima i norske hjem" 
Samarbeide med 
troverdige alliansepartnere 

PR- og 

komm.utvalget og 

DL i VBL 

 

Energi- og 

ventilasjonsutvalg 

Ikke prioritert kronikker og pressemeldinger. 

 

 

 

Utført. Tema på ventilasjonsforum, samt at 

VBL har hatt en sak i samarbeid med 

Østberg på hjemmesiden og Facebook..  

  

 

Utdanning og kompetanse 
HVA HVORDAN HVEM NÅR 

Styrke 

fagutdanningen 

for 

ventilasjons- og 

blikkenslagerfa

get 

 Deltakelse og oppfølging av 
arbeid i BNLs 
kompetanseforaer 

 

 Fortsette arbeidet for å få på 
plass en videreutdanning med 
Bachelorgrad via Teknisk 
Fagskole, Ansvarsrett sentral 
godkjenning, samt at 
dokumentert praksis skal kunne 
erstatte manglende 
studiepoeng 

DL i VBL 

 

Utdanning- og  

kompetanseutval

get, DL og VBL 

representanter i  

styrende organer. 

Utført/pågående arbeid 

 

Utført/pågående arbeid.  

Det er politisk støtte for at Fagskolen skal få 

større anerkjennelse, og det jobbes via BNL 

for sømløse overganger mellom fagskole og 

høyskole/universiteter. 

Styrke 

mesterutdannin

gen 

 

 Videreutvikle "Blimester" som 
er et nytt  
utdanningstilbud som fører fram 
til Mesterbrev. 

DL i VBL (i 

samarbeid med 

utdanning- og 

kompetanseutval

get) 

 

Utført. Blimester er blitt en etablert tilbyder 

av mesterutdanningen. Fagkonsulent i VBL 

har jobbet med læreplanen og pensum for 

bransjedelen som gjelder ventilasjon- og 

blikkenslagerfaget. 8 personer oppnådde 

mesterbrev hos Blimester i perioden 2017-

18. 

Oppgradere  

e-lærings-

programmet 

  

 Gjennomgang og oppgradering 
av faglig innhold i e-
læringsprogrammet – i 
forbindelse med overgang til ny 
plattform 

Tak- og 

fasadeutvalget og 

energi- og 

ventilasjonsutvalg

et 

Utført. E-læringsprogrammet er nå over på 

ny plattform. Det er også foretatt 

gjennomgang og oppdatering av faglig 

innhold, samt gjort en stor jobb med å lage 

10 filmer i programmet. 
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Kommunikasjon, markedsføring og rekruttering 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Kommunika-

sjonsprosjekt 

"Med blikk mot 

framtiden" 

 

 Følge opp 
kommunikasjonsplanen og 
dennes målsetninger  
 

 Gjennom markedsføring av 
VBL, faget og bransjen via 
digitale og tradisjonelle medier  

PR- og 

kommunikasjons

utvalget og DL i 

VBL, i samarbeid 

med styret  

Utført. VBL har markedsført faget, særlig 

mot ungdom gjennom rekrutteringsannonser 

i ulike mediekanaler. VBL hadde også en 

vervekampanje på Facebook i 2017.  

Intern 
kommunikasjon 

 Oppdatering av innhold og 
nyhetssaker på hjemmeside og 
facebookside 
 

 Nyhetsbrev pr. e-post 
 

 Referater styremøter pr. e – 
post til medlemmene 

Administrasjonen 
i VBL 
 
 
DL i VBL 
 
DL i VBL 

Utført. Ref. pkt. 1 Medlemmer 
 
 
 
Utført. " 
 
Referater er sendt til alle medlemmer. Pr. e-
post. 

Tidsskriftet 

Blikkenslageren 

 Gjennomføre telefonmøter med 
redaksjonsrådet i forkant av 
hver utgivelse 
 

 Gjennomføre workshop med 
redaksjonsråd 

Redaksjonsrådet Utført. 

 

Det har ikke vært prioritert å gjennomføre 

workshop i perioden. 

Hjemmeside  Utrede ny leverandør og 
plattform for hjemmeside 

PR- og 

komm.utvalg og 

DL i VBL 

Utført. Ny hjemmeside ble publisert i des. 

2018 

Rekrutterings-

prosjekt 

 Delta i BNLs 
rekrutteringsprosjekt 

DL i VBL Utført. VBL har blant annet bidratt til en 3D-

film som illustrerer en byggeprosess, der 

alle fagene er representert. Filmen er brukt i 

forbindelse med rekruttering til VB1 Bygg- 

og anleggsteknikk, men har også vært til 

disposisjon for bransjene. 
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Samarbeid med andre organisasjoner 
HVA HVORDAN HVEM NÅR 

Representere 

VBLs 

interesser i 

BNL-

fellesskapet 

Delta i: 

- Bransjedirektørmøter 

- Representantskapsmøter 

- Generalforsamling 
- Kompetanseforum 
- Andre utvalg 

Avhenger av 

område 

Utført. VBL har deltatt på de nevnte møter 

Samarbeids-

forum med 

håndverks-

bransjene 

 Fortsette deltakelse i 
nyoppstartet samarbeidsforum 
med bransjeforeningene NML, 
NAML, TEF, MLF, og Norsk 
Trevare.  
 

 Dialogmøter med ovenfor 
nevnte organisasjoner  

DL i VBL/styreleder Utført. VBL var initiativtaker til opprettelsen 

av Håndverksforum. Håndverksforum består 

av VBL, Byggmesterforbundet, 

Rørentreprenørene, TEF, MLF, NML, NAML 

og Norske trevarer. Håndverksforum har hatt 

tre møter i perioden.   

Representere 

VBLs 

interesser i 

NHO 

 Delta i NHOs styrende organer, 
utvalg og komiteer 
 
 

 Gjennom BNL 

VBLs delegat(er) 

 

BNL 

Utført. VBL har en representant i NHOs 

Generalforsamling som har vært 

representert på de avholdte møter. 

Utført/pågående arbeid. Adm.dir i BNL har 

hatt jevnlige møter med ledelsen i NHO. 

Nordisk   Ha dialog med, samt delta på 
møter og arrangementer.  

Styret og DL i VBL Utført.  

 

 

 

Organisasjonen – møter og arrangementer 
HVA HVORDAN HVEM STATUS 

Arrangere og 

delta på 

arenaer som 

bidrar til 

samarbeid, 

kompetanse-

heving og 

utvikling, samt 

synliggjøring 

av bransjen 

Faste møter i regi av VBL: 
- Styremøter 
- Landsmøte i Stavanger 
- Oldermannsmøter  

DL, styret, lokalavd. Utført 

Stand på Fasade 17 (i regi av 
Ventistål) 

Admin. i VBL / VBL 
Oslo og Akershus 

Utført 

Ventilasjonsforum Energi og 
ventilasjonsutv. 

Utført. 2 ganger i 2018. 

Fagtreff 2018 Admin. i VBL / VBL 
Oslo og Akershus 

Utført. Fagtreffet ble arrangert i Ekeberghallen 
med over 1000 deltakere. 

100-årsjubileum 2019 
 

VBL Hordaland/ 
styret/admin 

På landsmøtet i 2019. 

Blikkenslager-NM 2018 
 
 
Ungdomstreff – til vurdering 

NM-komité, 
admin./styret 
 
Utdanning- og 
kompetanseutvalget 

Utført 
 
 
Ikke prioritert 
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Sak 6.  Revidert regnskap 2017
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Sak 6.1.  Revidert regnskap 2018 
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Landsmøte 2019 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og VBL Servicekontoret 

 

Sak 6.2. Revisjonsberetning 2018 
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Landsmøte 2019 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og VBL Servicekontoret 
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Landsmøte 2019 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund og VBL Servicekontoret 

 

Sak 6.3. Kontrollkomitéens erklæring 

 

 

42 

 


