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2019, året for VBLs 100-årsjubileum. Vi hadde en 
fantastisk helg i Bergen, og byen viste seg fra sitt beste 
- vi ble til og med velsignet med solskinn! Man må vel 
si at 2019 stort sett gikk sin «vante» gang, og vi ante 
fred og ingen fare. 

Et par måneder inn i 2020 var koronapandemien et 
faktum og samfunnet ble snudd på hodet. Plutselig 
stod vi midt oppe i en situasjon ingen av oss var 
forberedt på. Bilder fra Italia skremte oss, og her 
hjemme opplevde vi stengte skoler og barnehager, 
stengte butikker, påbud om hjemmekontor, og besøks- 
og hytteforbud. De store VBL-arrangementene, som 
Fagtreffet og Blikkenslager-NM ble avlyst, og styre-
møter og oldermannsmøter måtte avholdes digitalt. 

Ved pandemiutbruddet var det vanskelig å forutse 
hvordan dette ville prege næringslivet, og mange av 
oss var urolige for hvordan byggenæringen skulle 
rammes. Ett år og utallige medlemsundersøkelser 
senere kan vi slå fast at det for vår del har gått bedre 
enn man fryktet. Vi får klare tilbakemeldinger om at 
ventilasjons- og blikkenslagerbedriftene har klart seg 
bra, og det er vi både glade for og stolte av. Bransjen 
har vist seg omstillingsdyktig og tatt utfordringene på 
strak arm. Samtidig er det andre næringer som har blitt 
svært hardt rammet, og vi vet fortsatt ikke sikkert 
hvordan ringvirkningene av dette vil påvirke oss i tiden 
som kommer. 

Det er liten tvil om at kriser kan virke samlende, det er 
da vi trenger hverandre mest! I en periode med mye 
usikkerhet knyttet til markedet, innreiseforbud for 
utenlandske arbeidstakere og strenge smittevernregler, 
opplever vi at mange har hatt stor nytte av å være en 
del av det fellesskapet som VBL og BNL tilbyr. Advokat-
ene i BNL har hatt enorm pågang fra medlemmer som 
trenger rådgivning. 

Samfunnet vil etter hvert komme tilbake til normalen, 
vi kan skimte et lys i enden av tunnelen. Så hva står vi 
igjen med etter denne krisen? Pandemien har uten tvil 
tvunget frem alternative arbeidsformer – og vi ser for 
eksempel at digitale møter er både tidseffektivt og 
kostnadseffektivt. Fysisk møtevirksomhet har allikevel 
ikke utspilt sin rolle. Vi trenger fortsatt å møtes 
innimellom for å få de gode, uformelle diskusjonene.

De fleste av sakene vi jobbet med før pandemien er 
like relevante fremdeles, noen mer enn før! 76 % av 
VBLs medlemsbedrifter svarte nylig at de ikke får tak i 
faglært arbeidskraft. Pandemien gjorde det svært 
tydelig for oss at Norge har gjort seg avhengig av 
utenlandsk arbeidskraft – for avhengig, fordi vi blir 
sårbare. Derfor vil rekruttering og utdanning stå høyt 
på agendaen vår fremover. Ikke minst vil temaer som 
miljø og bærekraft, digitalisering, kompetansekrav og 
seriøsitetsbestemmelser fortsatt være helt sentrale.

Og jeg personlig, GLEDER meg til å ta fatt på opp-
gavene sammen med dere - forhåpentligvis uten 
munnbind og 2-metersregelen!

Ane Dyrnes

Daglig leder 

Fra fest til pandemi – 
hva nå?
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Landsmøte

Vedtektskomitéen

Valgkomitéen

Kontrollkomitéen

E-læringTak og fasadeEnergi og ventilasjon Tariff Redaksjonsråd

Komitéer valgt av landsmøte

Medlemmer

178 foretak ca. 2200 ansatte

176 lærlinger Omsetning: ca. 3 milliarder

Avdelinger: 14

Landsforbundets formål er: 
a) å ivareta medlemmenes interesser og representere 

disse ovenfor myndighetene, Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO), og den landsforening som 
Landsforbundet til enhver tid er medlem av, samt 
andre organisasjoner med tilstøtende interesser og 
samfunnet for øvrig. 

b) å profilere og synliggjøre medlemmenes betydning 
for verdiskaping og utvikling i byggenæringen og 
ellers i samfunnet. 

c) å arbeide for rammebetingelser og stabile markeds-
forhold som gir grunnlag for medlemmenes ut-
vikling, konkurransedyktighet og lønnsomhet. 

d) å arbeide for medlemmenes aktive satsing på 
bærekraft, høy faglig kompetanse og etisk standard 

e) å utvikle regionale avdelinger for å fremme 
medlemmenes felles interesser overfor Lands-
forbundet og lokale myndigheter/organer. 

f) å fremme kontakt og samarbeid mellom medlems-
bedriftene, Landsforbundet og valgte/oppnevnte 
komiteer og utvalg. 

g) å arbeide for gode og varige forhold mellom 
medlemsbedriftene, de ansatte og deres organer. 

(Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbunds  
vedtekter § 1)

Formål og organisasjonskart

Organisasjonskart
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Ane Dyrnes,  
Daglig leder

Jan Erik- Clausen,  
Fagkonsulent

Susanne Vist,  
Vikar

Styrets prioriteringer  
i perioden:

1. Attraktivitet og rekruttering 

2. Markedstilgang og konkurransevilkår 

3. Kompetanse 

4. Kommunikasjon og medlems nytte

5. Bærekraft, energi og miljø

6. Samarbeid

Vara: Caspar Jordan, Drengenes Tak AS

Sluttet:  
Jon Freitag (valgt inn i styret på landsmøtet i 2019) trådte ut 
av styret i august 2019. Terje Røgeberg-Eriksen (opprinnelig 
valgt inn som vara) gikk da inn som fast styremedlem.

Jan Henrik Nygård
Styreleder
Norblikk AS

Knut Ivar Hov 
Styremedlem

Mathiassen ventilasjon  
& blikkenslager AS

Tor Ove Jørgensen  
Nestleder

Habi AS

Pål Sagen  
Styremedlem
Sagen & Co AS

Jørn Ove Drengenes 
Styremedlem
Drengenes Tak AS

Terje Røgeberg-Eriksen 
Styremedlem

Kaarud AS

Sluttet: Samina Siddique, 
konsulent (31.07.19)
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Lokalavdelinger

VBL Agder
Styreleder: Arnfinn Aamodt 
Aamodts Blikk og Ventilasjon AS

VBL Buskerud
Styreleder: Daniel Chrisander Vist 
Haukjem Blikkenslager AS

VBL Hedmark og Oppland
Styreleder: Morten Haug 
Haug & Sønn AS

VBL Oslo og Akershus
Styreleder Jarle Kristiansen 
Olaf Johansens Eftf. AS 
Daglig leder: Beate Dahl

VBL Sogn og Fjordane
Styreleder: Stig Oksholen 
Isovent AS

VBL Rogaland
Styreleder: Tor Ove Jørgensen, (ny i 2020) 
Habi AS  
Daglig leder: Stein Erik Sliper 

VBL Nordland
Styreleder: Bjørn Kristian Pedersen 
Solvær Blikkenslagerverksted AS

VBL Troms og Finnmark
Styreleder: Alexander Dreyer (ny i 2020) 
Blikkenslager Tom Dreyer AS

VBL Møre og Romsdal 
Styreleder: Magne Brekstad (ny i 2020) 
Frei Blikk AS

VBL Trøndelag
Styreleder: Torgeir Rønning 
Dahle Blikk AS 
Daglig leder: Lisbeth Schjelde

VBL Haugaland
Styreleder Torbjørn Tørresdal 
Haugesund Blikk AS

VBL Hordaland
Styreleder: Erling Solhaug 
BOV AS 
Daglig leder: Kjell Hæggernæs

VBL Telemark og Vestfold
Styreleder: Daniel Chrisander Vist 
Haukjem Blikkenslager AS

VBL Østfold
Styreleder: Svein Hanssen (ny i 2019) 
Hellberg og Bjerkeli AS
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Komiteer, utvalg og representanter i perioden

KOMITÉER VALGT AV LANDSMØTET

Valgkomitéen
Leder
Bent Sæthre, Walther Sæthre & co. AS

Personlig vara
Erling Solhaug, BOV AS

Medlem
Svein Hanssen, Hellberg og Bjerkeli AS

Personlig vara
Jarle Kristiansen, Olaf Joh. Eftf. AS

Medlem 
Tore Waagenes, Trønderblikk AS

Personlig vara
Torgeir Rønning, Dahle Blikk AS

Kontrollkomité
Øyvind Nielsen
Torill Wollebekk

Vedtektskomité
Walter Karppinen
Trond Opheim

STYREOPPNEVNTE UTVALG OG KOMITÉER

Tak- og fasadeutvalget
Trond Opheim
Torgeir Rønning
Rune Frøvik Hansen
Magne Waagenes
Svein Hanssen
Pål Sagen (styrekontakt)

Energi- og ventilasjonsutvalget
Andre Jakobsen
Bent Sæthre
Magnar Stamnsve
Bård Iversen
Tor Ove Jørgensen (styrekontakt)

E-læringsutvalget
Stein Erik Sliper
Kjell Hæggernæs
Knut Ivar Hov (styrekontakt)

Prosjektgruppe KS-system
Jørn Ove Drengenes
Trond Opheim
Bent Sæthre
Jan-Erik Bentzen
Andre Jakobsen
Ane Dyrnes (gruppekoordinator)

Redaksjonsråd
Jan Henrik Nygård
Ane Dyrnes
Torgeir Rønning
Tor Ove Jørgensen
Jørn Ove Drengenes
Jarle Kristiansen
Pål Sagen
Knut Ivar Hov
Terje Røgeberg- Eriksen

Læreplangruppe
Finn Marius Hansen
Egil Pettersen
Kjell Håvard Solheim 

Arbeidsgruppe konflikter og kontrakter
Trond Opheim
Atle Skikstein
Jan Ove Johnsen
Morten Haug
Jan Erik Bentzen
Jan-Erik Clausen (gruppekoordinator)

Arbeidsgruppe Byggkvalitetsutvalget
Egil Pettersen
Bent Sæthre

VBLS REPRESENTANTER TIL:

BNLs generalforsamling
Jan Henrik Nygård, Norblikk AS
Vara: Pål Sagen, Sagen & Co AS

BNLs valgkomite
Torill K. Wollebekk, Henry Hansen & Sønn AS

NHOs generalforsamling
Tor Ove Jørgensen, Habi AS
Vara: Jørn Ove Drengenes, Drengenes Tak AS

Tariffutvalget i BNL
Jan-Erik Bentzen, Sigfred Bentzen & sønn AS
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Håndverkerklagenemnda
Kasper Kaarbø, Kaarbø Metall AS
Pål Sagen, Sagen & Co AS

Blimester.com
Ane Dyrnes (styremedlem)

Miljøforum i BNL
Jan Henrik Nygård, Norblikk AS
Ane Dyrnes, VBL

Kompetanseforum i BNL
Ane Dyrnes, VBL
Tirill Ilebekk Hansen, Bekk og Bruse Kommunikasjon AS

Nordisk ventilasjons- og blikkenslagermester-
forbund
Jan Henrik Nygård, Norblikk AS
Ane Dyrnes, VBL

Æresmedlemmer
Tor A. Johansen
Helge Bie
Einar Fosse

INNEHAVERE AV HEDERSTEGNET  
DEN GYLNE HANE

Tor A. Johansen, Oslo (1989)
Dan Kristiansen, Sverige (1993)
Einar Fosse, Bergen (1995)
Jan Brodin, Oslo (1997)
Thor Olsen, Oslo (1999)
Helge Bie, Stavanger (2001)
Eilin Figenschou Guddal, Oslo (2003)
Bent Sæthre, Kaupanger (2003)
Herman Karppinen, Tønsberg (2005)
John Ragnar Haug, Oslo (2009)
Jan Henrik Nygård, Florø (2011)
Walter Karppinen, Tønsberg (2013)
Helge Ryttvad, Bergen (2015)
Jan Erik Bentzen, Oslo (2015)
Svein Gullesen, Mo i Rana (2017)
Trond Opheim (2019)
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Medlemmer, lønns- og arbeidsforhold

Foretak

179
Ansatte inkl. lærilinger

ca. 2200

NOK i omsetning
ca. 3 mrd
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Medlemsbedriftenes størrelse

Medlemmer fordelt på avdelinger

3530252015105 400

VBL Agder

VBL Haugaland

VBL Hordaland

VBL Nordland

VBL Rogaland

VBL Sogn og Fjordane

VBL Trøndelag

VBL Buskerud

VBL Hedmark og Oppland

VBL Møre og Romsdal

VBL Oslo og Akershus

VBL Telemark og Vestfold

VBL Troms og Finnmark

VBL Østfold

Antall ansatte  
per bedrift

Antall  
medlemsbedrifter

0-1 22

2-5 53

6-10 41

11-15 23

16-20 14

20-30 13

30-50 8

50-100 3

Over 100 1
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Lønns- og arbeidsforhold
Tariffoppgjøret 2019 var et mellomoppgjør som ga et 
generelt tillegg på kr 2,50 gjeldende fra 1. april 2019. 
Det nye prosenttillegget i akkordtariffen for ventilas-
jons- og blikkenslagerfaget ble 101,22 %, gjeldende 
fra 1. august 2019. Protokoll

Tariffoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør. Vanligvis 
avvikles forhandlingene i løpet av våren, men det ble 
utsatt på grunn av koronapandemien. Den 24. august 
2020 kom Fellesforbundet og Byggenæringens Lands-
forening imidlertid til enighet om en løsning for ny 
Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2020-
2022. Tariffoppgjøret ga et generelt tillegg på kr 0,50 
pr. time gjeldende fra 1. april 2020.  Det nye prosent-
tillegget i akkordtariffen for ventilasjons- og blikken-
slagerfaget ble 104,25 %, gjeldende fra 1. januar 
2021. Protokoll

Tilsluttede organisasjoner
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ble stiftet  
i 1989, og er Norges største fellesskap for bedrifter. 
Organisasjonen består av et fellesskap med 28.000 
medlemsbedrifter med 580.000 årsverk. NHO har  
16 Landsforeninger.

Byggenæringens Landsforening (BNL)

BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransje-
foreninger, hvorav VBL er en av disse. BNL har over 
3000 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 
67000 ansatte.  
BNL ble etablert i 1997 og er i dag den tredje største 
landsforeningen i NHO. 

Nordisk ventilasjons- og blikkenslager-
mesterforbund
Nordisk ventilasjon og blikkenslagermesterforbund ble 
stiftet i 1956, og aktive medlemsland har de siste 
årene vært Sverige, Danmark, Island og Norge. Forbun-
det har som mål å ivareta og fremme ventilasjons- og 
blikkenslagerbransjens felles interesser, samt å utvikle 
samholdet og samarbeidet mellom forbundets 
organisa sjoner, og deres medlemmer.

Møter og arrangementer i  
perioden:

STYREMØTER: 

Det ble avholdt 5 møter i 2019 og 11 møter i 2020. 

Den høye møteaktiviteten i 2020 skyldtes korona-
pandemien, og at møtene fra mars og utover måtte 
avvikles digitalt. Det ble derfor avholdt kortere, men 
flere møter. 

(krever innlogging)

OLDERMANNSMØTER/AVDELINGSMØTER: 

27.-28. mars 2019, Lillestrøm
23. oktober 2019, Gardermoen
18. juni 2020, digitalt
11. november 2020, digitalt

(krever innlogging)

LANDSMØTE OG 100-ÅRSJUBILEUM: 

14.-16. juni 2019 i Bergen 

NORDISKE MØTER: 

3. mai 2019, København
10. januar 2020, København 
8. juni 2020, Digitalt
21. september 2020, Digitalt

KURS: 

Seminar i NS 8415, 24. januar i Bergen. Øvrige plan-
lagte kurs ble avlyst grunnet koronapandemien.

FAGTREFF: 

Planlagt september 2020, avlyst grunnet korona-
pandemien.

BLIKKENSLAGER-NM: 

Planlagt oktober 2020 i Kristiansand, avlyst grunnet 
koronapandemien. 



16    Årsrapport 2019/20

Medlemsfordeler

Medlemmer i VBL får tilgang til en 
rekke rabattavtaler og tjenester. Noen 
av disse er eksklusive for VBL, mens 
andre er fremforhandlet på vegne av  
ni BNL-bransjer gjennom Fordelstorget.  
Høsten 2019 ble VBLs fordelsportal 
pusset opp, og den inneholder nå 
 informasjon om alle tilgjengelige 
medlemsfordeler.
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Veileder NS-kontrakter
Hvordan forstå kontrakter og gjennomføre 
prosjekter uten konflikter? Denne innførin-
gen i NS 8415 er utarbeidet eksklusivt for 
VBL av en arbeidsgruppe bestående av 
Trond Opheim (leder), Jan Ove Johnsen,  
Atle Skikstein, Morten Haug og Vidar 
Klemmetsen. Jan-Erik Bentzen har ledet  
og ko ordinert arbeidet. 

NHO-fordeler 
Medlemskap i VBL gir også tilgang til NHOs 
tjenester. Deriblant arbeidsgiverportalen 
Arbinn,     en rekke digitale håndbøker  
og lokal service fra NHOs 15 region-
kontorer.

Juridiske tjenester 
BNL (Byggenæringens Landsforening) yter 
gratis rettshjelp til medlemmer i tariff-
spørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, 
lønnssystemer, omorganiseringer og 
oppsigelser. 

VBL har også inngått fordelsavtale om 
advokatforsikring med IF, samt mulighet til å 
kjøpe advokattjenester til rabatterte priser 
hos Bing Hodneland. 

Markedsføring
Tilgang på alt markedsførings- og rekrutter-
ingsmateriell utarbeidet av VBL. 

Det er også inngått avtale med Idium som 
gir rabatterte priser på nettsider og andre 
tjenester innen digital markedsføring. 

Fagblad og E-læring 
Som medlem i VBL får du ett gratis abonne-
ment på fagbladet Blikkenslageren  
og rabattert pris på E-læringsprogram for 
ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Telefoni, IT og digitale verktøy 
VBLs medlemmer får tilgang til rabattert 
pris på telefonabonnement hos Telenor.  
Det er også inngått samarbeid med Mobile 
Worker og Cordel som gir fordelaktige 
priser på digitale systemer og verktøy. 

Forsikring og pensjon 
VBL har tre samarbeidspartnere på for-
sikring og pensjon; If, Matrix og Storebrand, 
der alle medlemmer får rabatterte priser.

Kjøretøy, drivstoff og kjørebok 
Rabattavtaler på drivstoff, kjøretøy, dekk  
og kjørebøker.

Kredittvurdering og inkasso 
Medlemspriser på inkassotjenester og 
kredittvurdering fra Bisnode og Lindorff.

Arbeidstøy og profilartikler
Rabattavtaler på tekstiler og annet 
profilerings materiell.

Strøm 
Rabattavtale med Fjordkraft.

Helse og sikkerhet 
Avtale med Norsk Førstehjelp AS som gir 
rabatt på førstehjelpsutstyr, deriblant 
hjertestarter, samt livreddende førstehjelps-
kurs. 
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Kommunikasjon og 
synlighet
Internkommunikasjon
Høsten 2019 ble det besluttet at VBL i større grad 
skulle satse på internkommunikasjon. 

Det ble inngått samarbeid med Bekk og Bruse  
Kommunikasjon og en egen handlingsplan for intern-
kommunikasjon ble utarbeidet. 

Nettsider og Facebook
Strukturen på nettsiden VBL.no     ble bygget om for å 
gjøre sidene mer brukervennlige for medlemsbedrift-
ene. I tillegg til økt fokus på nyheter, ble medlems-
portalen     pusset opp og det kom på plass en egen 
kurskalender. 

Nyhetssaker publiseres nå ukentlig og nettsiden har 
blitt kjernen i VBLs kommunikasjon med medlemmer 
og samarbeidspartnere. 

Spesielt i korona-året 2020 så vi viktigheten av 
veletablerte rutiner for internkommunikasjon. 6.500 
brukere stod for 8.900 nettsidebesøk ila året. Høyeste 
besøkstall ser vi mars 2020 med hele 1000 besøk.

I forlengelsen av dette prioriteres også VBLs Face-
bookside     som en viktig distribusjonskanal for 
nyhetssaker. Facebooksiden har i dag 918 følgere. 

Nyhetsbrev
VBLs elektroniske nyhetsbrev distribueres kvartalsvis 
til medlemmer og samarbeidspartnere og inneholder 
nyttig informasjon om viktige endringer og pågående 
prosjekter.

Fire nyhetsbrev ble distribuert i 2019. I 2020 økte 
antallet til seks grunnet den ekstraordinære situas-
jonen.

Tidsskriftet Blikkenslageren, og nettstedet 
Blikkenslagere.no
Tidsskriftet Blikkenslageren ble gitt ut 10 ganger i 2019 
og 9 ganger i 2020. Messeutgaven i 2020 utgikk 
grunnet avlysning. Ansvarlig redaktør i perioden har 
vært Oddbjørn Roksvåg i Vest Vind Media AS.

Nyhetsportalen Blikkenslagere.no     eies også av VBL, 
men driftes av Vest Vind Media AS.

Akkurat som papirutgaven formidler Blikkenslagere.no    
nyheter og annen relevant informasjon rettet mot aktør-
er tilknyttet ventilasjons- og blikkenslager bransjen i 
Norge. 

VBLs redaksjonsråd har jevnlige møter med redaktør  
og journalist.

Ekstern kommunikasjon
VBL har i perioden sendt flere pressemeldinger og hatt 
saker på trykk i ekstern fagpresse. Et debattinnlegg  
om verdien av de mindre fagene ble publisert i Bygge-
industrien: Løft blikket - selv mindre fag gir store 
ringvirkninger. 

Videre er det skrevet flere saker om det nordiske 
avfallsprosjektet     og rekrutteringsprosjektet  
Bli Blikkenslager.
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Se filmen

Se filmen

Filmproduksjon
I forbindelse med VBLs 100-årsjubileum i 2019 ble det produsert en to-delt film. Den 
første delen tok for seg VBL og fagets historie gjennom tidene og frem til i dag, 
mens den andre delen fokuserte på organisasjonens arbeid i nåtid og rekruttering av 
nye medlemmer.

Del to av filmen ble skilt ut og benyttet i markedsføring på Facebook høsten 2019.
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Endring

2019 2020

Bruttonasjonalprodukt (BNP) 0,9 - 0,8

BNP Fastlands-Norge 2,3 - 2,5

Konsum i husholdninger 3,5 - 6

Konsum i offentlig forvaltning 1,9 1,7

Arbeidsledighet (AKU) -1,9 22,6

Årslønn alle næringer 3,5 3,1

Årslønn bygg og anlegg 2,9 3,0

Inflasjon (KPI) 2,2 1,3

Styringsrenten (nivå) 1,15 0,36

(Kilde: SSB) 

Bygg- og anleggsnæringen under 
koronapandemien
Samlet sett falt bruttoproduktet i bygge- og anleggs-
virksomheter 3 prosent i 2020. Sammenlignet med 
næringene som ble hardest rammet av koronatiltak var 
den prosentvise nedgangen i bygg og anlegg en god 
del lavere. Selv om næringen ikke var gjenstand for 
direkte nedstengning, påvirket koronatiltak aktiviteten 
på flere måter. Flere byggeplasser stoppet opp, og flere 
meldte inn at det var færre nye prosjekter, samt 
utsettelser og forsinkelser i levering av nye boliger  
og vedlikeholdsprosjekter. 

I tillegg skapte karanteneregler problemer for de som  
i stor grad belaget seg på innleid, utenlandsk arbeids-
kraft. Det jobber ca. 70 000 mennesker i bygge- og 
anleggsnæringen som er bosatt i andre land enn 
Norge. På det meste var rundt 25 prosent av disse 
fraværende på grunn av reiserestriksjoner og karan-
tenekrav i mars og april. Byggenæringen baserer seg  
i stor grad på ordre, der det leveres på en kontrakt. 
Uten tilgang på pendlende arbeidere reduseres aktiv-
iteten på byggeplasser raskt. Bygge- og anleggs-
næringen fikk etablert flere rutiner og regler, deriblant 
en bransjestandard knyttet til smittevern for bygge-
plasser fra BNL. Derfor ble det etter hvert mulig å drive 
tilnærmet som normalt. Mange byggeplasser klarte  
å holde aktiviteten oppe samtidig som smittevern ble 
ivaretatt. Kostnadene økte som følge av smitte-
vernarbeidet, men næringen unngikk å stenge ned 
produksjonen. Til sammenligning måtte bygge- og 
anleggsnæringen i Storbritannia stenge helt ned i 
pandemiens første fase. Næringen ser faktisk ut til å ha 
klart seg bedre gjennom koronakrisen i 2020 enn 
gjennom finanskrisen i 2008. 
(Kilde: SSB – nasjonalregnskap for 2020)

Norsk økonomi og 
markedsforhold
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Byggevirksomhet i perioden:

Håndverkerklagenemnda
Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid 
mellom Huseiernes Landsforbund og:

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Norske Anleggsgartnere (NAML)

Nelfo

Rørentreprenørene Norge

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes  
Landsforbund (VBL)

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og 
håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider 
på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker 
som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså 
ikke saker som gjelder nybygg.

Håndverkeren må være medlem i en av bransje-
foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må 
gå om verdier over kr 5000 inkl. mva.

Det ble registrert to klagesaker i perioden 2019-2020, 
mot ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter. Den ene 
ble løst i minnelighet, mens det i den andre saken var 
en delt konklusjonen der klager fikk delvis medhold.

Bygg satt i gang Bygg fullført

År 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Boliger i alt (antall) 31647 31643 29948 32844 30373 29604

Bruksareal til bolig (1000 m2) 4021,4 3923,0 3845,7 4152,6 3859,8 3675,1

Bruksareal til annet enn bolig (1000 m2) 5654,0 5619,7 5332,2 4713,9 5043,3 4980,2

Lover, forskrifter og standarder

Sentral godkjenning ble utsatt nok en gang
Denne gang til 1. juli 2022. Etter klare signaler fra 
byggenæringen utsatte Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) nok en gang overgangsreglene 
for de nye formalitetskravene til utdanning i SAK- 
forskriften, som egentlig trådte i kraft fra 1.1.2016. 

Rapport fra Byggkvalitetsutvalget
Byggkvalitetsutvalget ble satt ned av regjeringen i 
2018 og skulle vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og 
seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ble ledet av 
professor Nils-Henrik von der Fehr, og skulle levert sin 
innstilling i oktober 2019. Innlevering av rapporten ble 
utsatt, men utvalget leverte sin instilling ”Forsvarlig 
byggkvalitet” den 5. februar 2020. 

Rapporten var på høring, med frist 1. september 2020. 
BNL leverte høringssvar på vegne av felleskapet. VBL 
satte også ned en egen arbeidsgruppe, bestående av 
Egil Pettersen og Bent Sæthre, som utarbeidet et eget 
høringssvar fra VBL. Det har ikke skjedd noe nytt etter 
høringen.

Revidering av NS8 420 PN Blikkenslager-
arbeider 
NS 8420, PN Blikkenslagerarbeider, ble revidert  
av Standard Norge, og VBL deltok i revisjonen  
ved representant fra Tak- og fasadeutvalget -    
Kjell Hæggernæs. Tekstene har vært på høring  
og kommer ut høsten 2021. 

(Kilde: SSB) 
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Bli blikkenslager!
Rekruttering

Da «Byggenæringens fremtidsbarometer» for 2019 ble 
publisert oppga 87 % av VBLs medlemmer at de 
mangler fagfolk. I VBLs egen medlemsundersøkelse 
svarte hele 83 % at VBLs hovedfokus burde være 
rekruttering og utdanning til faget.

Samtidig ble det avklart at rørleggerne ville trekke seg 
ut av det som hittil har vært felles utdanningsprogram 
med ventilasjons- og blikkenslagerfaget og tak- og 
membrantekkerfaget. Noe som betød at søkertallet til 
VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) ville synke 
fra omlag 700 til ca. 60 søkere årlig. 

Med dette som bakteppe besluttet VBLs styre å styrke 
innsatsen for rekruttering til faget.

I februar 2020 startet en omfattende innsiktsfase.  
200 10. klassinger og 200 foreldre ble gjennom en 
web-undersøkelse intervjuet om deres holdninger  
og kjennskap til studievalg generelt og ventilasjons-  
og blikkenslagerfaget spesielt. Videre ble en rekke 
ungdommer som allerede har valgt faget dybde-
intervjuet om deres tanker om rekruttering og medie-
vaner, samt hvilke sider ved faget de ønsket VBL skulle 
vektlegge i nytt materiell. Summen av disse innspillene 
ble så samlet i en rapport som utgjorde grunnlaget for 
VBLs nye rekrutteringssatsning: Bli blikkenslager!

Selv om flere av opplæringskontorene allerede er 
svært aktive med hensyn til rekrutteringsarbeid, ble 
det tydelig at det var på tide å få på plass en nasjonal 
plattform. Hensikten var å sørge for at alle - uavhengig 
av hvor de bor i landet, skal kunne finne frem til 
oppdatert informasjon om faget. Og at denne infor-
masjonen skal presenteres i samsvar med ung-
dommenes egne innspill om fokus og form. 

Aktiviteter i 2020

• Utforming og lansering av ny nasjonal nettside  
www.bliblikkenslager.no

• Nytt rekrutteringsmateriell produsert og tilgjengelig-
gjort for medlemmer og opplæringskontor:  
Last ned bl.a flyer, strykemerker og rollups her

• PPT-presentasjon     av faget er sendt til alle landets 
ungdomsskoler

• Oppdaterte tekster om faget på offentlige utdan-
ningssider som Utdanning.no, Vilbli.no og Vibygger-
norge.no

• Utviklet test Passer ventilasjons- og blikkenslager-
faget for deg?

• Produksjon av ny rekrutteringsfilm     i ulike  
versjoner

• Produksjon av annonser til bruk i sosiale medier

Siden koronapandemien førte til avlyste utdannings-
messer og mange stengte skoler, måtte flere av 
aktivitetene som først var planlagt for 2021 frem-
skyndes. En animasjonsfilm i flere formater ble 
produsert like før årsskiftet, sammen med en rekke 
annonser til bruk i sosiale medier. 1.1.2021 gikk 
startskuddet for VBLs første nasjonale 
rekrutterings kampanje.
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Lyst til å jobbe med metall?

Blikkenslageren former metall slik at det både får en funksjon 

og gjør verden litt vakrere.Fasader og tak, gode ventilasjonsanlegg og kirkespir, eller 

kanskje kule interiørdetaljer – er det du som skal sette spor 

etter deg?
Blikkenslageren sørger for godt inneklima og at byggene våre 

skal tåle det tøffe været som skapes av klimaendringene.

Er det du som skal forme fremtidens bygg? 

Bli blikkenslager.

For mer informasjon besøk bliblikkenslager.no

Btw

Sett spor etter deg

Har du blikk for detaljer?
Har du blikk for detaljer?

Se filmen
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Ivareta mindre fag

Ønskeliste for ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Utdanningspolitikk
Med rørleggerne ute av KEM og en klar forventning om 
synkende søkertall, øker sannsynligheten for 
nedleggelse av utdanningstilbud med få søkere. 

VBL har derfor i perioden vært i kontakt med samtlige 
fylkeskommuner, samt sendt flere henvendelser til 
politiske utvalg og partier. 

Det ble i perioden utarbeidet en ønskeliste for ventilas-
jons- og blikkenslagerfaget som legger grunnlag for 
VBLs videre utdanningspolitiske arbeid.

• Tilby VG2 Klima-, energi og miljøteknikk (KEM) 
på minimum en klasse per fylke, i tillegg til 
kombiklasser der det ikke er tilstrekkelig antall 
søkere til fylle en hel klasse alene.

• Senke kravet til klassestørrelse, slik at klasser 
opprettes der det er minimum 10 søkere. 

• Opprette kombiklasser for fag hvor det er 
færre enn 10 søkere per programområde. 

• Mulighet for kryssløp. F eks fra VG1TIP til 
VG2KEM, fra VG2KEM til VG3 Byggdrifterfa-
get, Kulde- og varmepumpemontørfaget og 
Ventilasjonsteknikkfaget.

• Utvikle digitale læremidler for bransjespesifikk 
opplæring.

• Yrkesveiledning på ungdomsskolen må 
inkludere mer informasjon om fag- og 
yrkesopplæring innenfor utdanningspro-
grammene. Her bør bransjeorganisasjonene 
inviteres til å levere oppdatert og relevant 
informasjon til bruk i undervisningen, slik at 
elevene får overblikk over sine muligheter 
tidlig. 

• Innføre rollemodellteam i alle fylker. Her må 
også små fag få plass.

• Opplæringskontorene er et viktig bindeledd 
mellom skolen og bransjene, og bør ikke 
miste sin posisjon som opplæringsbedrift. En 
overføring av opplæringskontorenes oppgav-
er til fylkeskommuner og skoler vil svekke 
koblingen til næringslivet og bransjens behov 
(ref.NOU 2019: 23). 

• Krav til faglærer i opplæringsfaget. Det er i 
dag en stor overvekt av lærere innenfor 
byggfagene som underviser i fag de ikke har 
utdannelse i. Det må tilrettelegges for at 
undervisningen gis av en med solid kom-
petanse i lærefaget, også for de mindre 
fagene, for eksempel med bruk av Lektor 
2-ordningen.
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Opplæringskontorer i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

De største innen faget:

OPPLÆRINGSKONTORET FOR VENTILASJONS-  
OG BLIKKENSLAGERFAGET I OSLO
Oslo 
Leder: Sven Erik Knutsen

OKH VESTFOLD, TELEMARK OG VIKEN
Sem
Leder: Hilde Claussen

OPPLÆRINGSKONTORET BTV (BLIKK, TAK  
OG VENTILASJON)
Trondheim
Leder: Lisbeth Schjelde

OPPLÆRINGSKONTORET FOR VENTILASJON  
OG BLIKKENSLAGERFAGET I ROGALAND
Stavanger
Leder: Stein Erik Sliper

BLIKKENLAGERMESTRENES OPPLÆRINGSKONTOR
Øvre Ervik
Daglig leder: Kjell Hæggernæs

Andre:

OPPLÆRINGSKONTORET SUNNDAL, NESSET,  
TINGVOLL, GJEMNES
Sunndalsøra

BYGGFAG OPPLÆRINGSKONTORET TELEMARK
Skien

VESTRE AGDER OPPLÆRINGSKONTOR SA
Farsund

BYGGOPP MØRE OG ROMSDAL
Ålesund

OPPLÆRINGSKONTORET NORD, TROMS  
OG FINNMARK FYLKE
Storslett

OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGGFAGENE I GUD-
BRANDSDALEN
Vinstra

OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGGFAGENE  
I TRØNDELAG SA
Steinkjer

OFOTEN FLERFAGLIGE OPPLÆRINGSKONTOR, 
NORDLAND FYLKE
Narvik

LÆRLINGSENTERET INNLANDET
Gjøvik

BYGGOPP VESTLAND AVD. FØRDE
Førde

OKBH, OPPLÆRINGSKONTORET FOR BYGG  
OG HÅNDVERKSFAG I ØSTFOLD
Grålum

BYGGOPP HÅLOGALAND 
Tromsø

YVIA
Harstad



32    Årsrapport 2019/20

Lærlinger og svenneprøver

Antall nye lærekontrakter i perioden

Fylker 2019 2020

Agder 12 12

Innlandet 1 7

Møre og Romsdal 5 0

Nordland 8 8

Oslo 8 7

Rogaland 17 8

Troms og Finnmark 1 2

Trøndelag 14 35

Vestfold og Telemark 7 14

Vestland 21 19

Viken 16 17

Totalt 110 129

Antall beståtte svenneprøver i perioden

Fylker 2018/19 2019/20

Agder 7 7

Innlandet 8 2

Møre og Romsdal 2 5

Nordland 4 6

Oslo 8 3

Rogaland 20 9

Troms og Finnmark 7 2

Trøndelag 12 16

Vestfold og Telemark 5 12

Vestland 16 12

Viken 13 17

Totalt 102 91

Voksenlærlinger (over 25 år) som har oppnådd 
svennebrev:

Fylker 2018/19 2019/20

Agder 5 1

Innlandet 1 1

Møre og Romsdal 2 2

Nordland 2 2

Oslo 3 0

Rogaland 7 6

Troms og Finnmark 3 0

Trøndelag 8 8

Vestfold og Telemark 4 6

Vestland 9 7

Viken 6 9

Totalt 50 42

Oppnådde svennebrev, fordelt på kjønn

Gutter Jenter

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
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Tall hentet fra Udir.no
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Andelen voksenlærlinger

Andelen praksiskandidater

Voksenlærlinger (over 25 år)

Lærlinger (under 25 år)

Lærling

Praksiskandidat

som har nådd svennebrev

som har nådd svennebrev

2018/19

2018/19

2019/20

2019/20

50

73

42

72

52

29

49

19

Løpende lærekontrakter 

Rettighetstype 2018 2019 2020

Voksenrett 14 19 25

Ungdomsrett 152 156 151

Fullføringsrett 1 2 2

Ikke rett 94 85 105

Totalt 261 262 280

Gjennomføringsgrad

Gjennom-
føringsstatus 
pr. 31.12.20

Kull

2014 2015 2016 2017

Fullført  
svennebrev 56 54 37 26

Fortsatt i lære 7 3 13 41

Fullført læretid 
uten svenne-

brev
11 9 12 4

Ute av lære uten 
å ha fullført

28 
(27%)

22 
(25%)

31 
(33%)

34 
(32%)

Antall lære-
kontrakter 102 88 93 105

Frafallsprosenten i ventilasjons- og blikkenslagerfaget 
ligger på omlag 30 prosent, som er snittet for yrkes-
faglig utdanning. Det er nokså store variasjoner 
mellom håndverksfagene. Tømrer- og rørleggerfaget 
har det laveste frafallet - ca. 15 prosent, mens maler-
faget har det høyeste - ca. 38 prosent.  
(Frafallet gjelder for de som slutter etter tegning av 
lære kontrakt).

Tall hentet fra Udir.no
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E-læring og iFag
E-læringen er ventilasjons- og blikkenslagerfagets 
egenutviklede læremiddel, og er 100% nettbasert. 
Løsningen brukes primært av lærlinger, men er også 
egnet som teoretisk faglig oppslagsverk i bedriften, og 
til intern kursing. E-læringen kan kobles opp mot iFag, 
et oppfølgings- og dokumentasjons system som 
forenkler kommunikasjonen mellom lærling og 
 opplæringskontor/faglig leder. Siden VBL begynte 
arbeidet med e-læringen tidlig på 2000-tallet er det 
lagt store ressurser i utvikling og oppdatering av både 
innhold og teknologisk plattform. Styret bevilget 
senest høsten 2020 225.000 kr. til utvikling av fasade-
delen i programmet.

Oversikt over nye lisenser i perioden:

Produkt
Nye 

lisenser i 
2019

Nye 
lisenser i 

2020

iFag og e-læring: 
• Lærlinglisens 55 60

• Skoleelever (gratis) 27 77

• Faglig leder (gratis) 17 11

E-læring (uten iFag) 31 62

Prosjektregnskap for e-læringen i perioden:

2019 2020

Inntekter
Salg av lisenser 252.000,- 285.000,-

Kostnader
Varekostnader
Honorarer/kjøp  
av tjenester

134.000,-

12.000,-

139.000,-
*232.000,-

Resultat 106.000,- - 86.000,-

*225.000 kr. til utvikling av fasadedelen i programmet 
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Mestere i ventilasjons- og blikken-
slagerfaget

Nye mestere 
2019: 17 
2020: 17

Antall registrerte mestere totalt 
Pr. 31.12. 2020: 395  
Nedgang på 53 siden forrige periode.

Fullført mesterutdanning på Blimester 
2019: 3 
2020: 7

Endring i avgift i mesterbrev:
I 2020 ble avgiften for å stå oppført i Mesterregisteret, 
som fastsettes at Nærings- og fiskeridepartementet, 
økt etter innspill fra Mesterbrevnemnda. For inne-
værende år godtok departementet at avgiften måtte 
økes mer enn vanlig slik at nemnden har nødvendig 
økonomi til å gjennomføre de endringer det er behov 
for. 

Nemnda har hatt et større etterslep på utvikling av 
mesterregisteret, digitale plattformer, elektronisk 
regnskap og saksbehandling mv. Nemnda har tidligere 
bedt departementet om en liten økning hvert år, for å 
unngå en kraftig økning. Samtidig har nemnda søkt 
departementet om utviklingsmidler (som man ikke fikk) 
slik at ikke utvikling skulle belaste den ordinære 
driften. For fremtiden mener nemnda at prisen kan 
ligge på tilsvarende nivå, uten større økninger enn pris-
stigning.

Nye læreplaner
Arbeidet med nye læreplaner har vært en lang prosess 
som startet med Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning 
– Forståelse, som kom i 2016. Et hovedpoeng i 
Stortings meldingen er at dagens læreplaner er for 
omfattende og bidrar til overflatelæring i stedet for 
dybdelæring. 

VBLs arbeid med ny læreplan i ventilasjons- og blikken-
slagerfaget startet våren 2018, og læreplangruppen 
bestående av Finn-Marius Hansen, Egil Pettersen og 
Kjell Håvard Solheim, avsluttet sitt arbeid høsten 2020. 

Bestillingen fra Utdanningsdirektoratet var å lage en 
fremtidsrettet læreplan, som tar høyde for teknologisk 
og faglig utvikling. Dette er ingen enkel oppgave - det 
er mange hensyn som skal veies. I hvilken grad skal - 
eller kan man tenke fremover, og i hvilken grad skal 
man beholde det man har?

Læreplangruppen jobbet i en mal, en såkalt læreplanut-
vikler, fra Utdanningsdirektoratet. I denne har det vært 
et klart mål å ikke spesifisere læreplanen for 
inngående. For eksempel: sammenføyningsmetoden 
skal ikke spesifiseres, fordi det til enhver tid er den 
beste tilgjengelige metode som skal gjelde, noe som 
kan endre seg over tid. Dette gir også rom for mer 
lokal tilpasning.

Læreplanen har vært på høring i flere runder, både 
internt i VBL og gjennom Kunnskapsdepartementet. 
Den skal etter planen tas i bruk fra høsten 2022.   

Bransjesamarbeid
Blimester.com
Blimester.com ble etablert i 2015. Ventilasjons- og 
blikkenslagerbedriftenes Landsforening er en av 9 
bransjeforeninger som står bak denne mesterutdannin-
gen. Daglig leder er Atle Engholm.

Blimester.com har hatt avtale med Mesterbrevnemnda 
og har fått en posisjon som en godt kjent tilbyder av en 
landsomfattende, enhetlig mesterutdanning i alle 
byggfag underlagt mesterbrevordningen.

Etter at undervisningsvirksomheten startet opp høsten 
2016 er det tatt opp to studentkull i året og nærmere 
400 studenter siden oppstart. Hvorav 28 studenter i 
ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Det var det niende 
kullet som startet høsten 2020.

Det er økende interesse for studiet og begge kullene 
som startet i 2020 ble fulltegnet. Blimester.com er et 
studietilbud som i stor grad gjennomføres digitalt, og 
dermed var man godt rigget til å møte de utfordringer 
som oppstod som følge av smittesituasjonen i 2020.

Kompetanseforum
VBL deltar fast i BNLs Kompetanseforum, som samar-
beider om saker innenfor utdanning og rekruttering til 
bygg- og anleggsnæringen. Forumet har representanter 
fra alle BNL-bransjene som har interesser på dette 
feltet, og ledes av BNL-administrasjonen. Sentrale 
temaer i perioden 2019-2020 har vært fagfornyelsen 
(nye læreplaner) og den nye tilbudsstrukturen. Fag-
skoleutdanningen og dennes status har også vært et 
sentralt tema, samt NOKUT-godkjenning av utenland-
ske fag-/svennebrev.
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NS 8415, veileder og kurs

Fellesseminarer – lavere konfliktnivå

KURS OG  
KOMPETANSE
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Hvordan forstå kontrakter 
og gjennomføre prosjekter 
uten konflikter? 

(krever innlogging)

Kurs og kompetanse
NS 8415 – kurs og veileder
VBL har utviklet en egen veileder for standardkontrak-
ten NS 8415 som ble ferdigstilt ved årsskiftet 
2019/20. Arbeidet med veilederen ble satt i gang etter 
tilbakemeldinger om stadig økende konfliktnivå mellom 
hovedentreprenør og underentreprenører (der 
medlemmer var UE). Vi så at konfliktene svært ofte var 
knyttet til sluttoppgjøret, men de hang sammen med 
ubalanserte kontrakter og manglende etterfølgelse av 
kontraktene underveis i prosjektene. For å styrke 
medlemmenes utgangspunkt som UE må vi derfor få 
opp kompetansen om kontraktene. NS 8415 ble valgt 
da det oftest er den det tas utgangspunkt i for å 
regulere forholdet mellom HE og UE. 

Veilederen tar for seg de viktigste punktene i standard-
kontrakten, de som oftest skaper problemer, og 
forklarer hva disse betyr. I tillegg peker den på hva 
underentreprenør må være oppmerksom på – spesielt 
typiske avvik fra standarden.  Det er også utarbeidet 
en sjekkliste. Hele veilederen er lagt ut på hjemme-
siden, og er kun tilgjengelig for medlemmer (krever 
innlogging).

Det var planlagt flere kurs i VBL-avdelingene i 2020, 
men bortsett fra det første kurset som ble arrangert i 
Bergen i januar 2020, måtte de andre dessverre 
avlyses på grunn av koronapandemien. Kursvirksom-
heten gjenopptas våren 2021 – digitalt i første om-
gang.

Andre kurs
I 2019 avholdt BNL kurs om arbeidstid, samt kurs om 
det nye innleieregelverket som trådte i kraft 1. januar 
2019. 

VBLs medlemmer tilbys også andre relevante kurs 
blant annet fra Entreprenørskolen (EBA) og NHO. 
Under koronapandemien ble det arrangert en rekke 
webinarer som medlemmene kunne delta på gratis, 
eller til medlemspris.
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Miljøforum

Nordic Metal Waste Reduction Project

BÆREKRAFT
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Bærekraft
Bærekraftsmålene vil drastisk påvirke hvordan venti-
lasjons- og blikkenslagerbransjen utvikler seg, og legge 
sterke føringer for hvordan og hva man får lov til å 
bygge i tiden fremover.

VBL skal bidra i å heve medlemmenes kompetanse slik 
at de er rustet til å møte nye krav og forventinger til 
bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive løs-
ninger. Samtidig skal vi synliggjøre at ventilasjons- og 
blikkenslagerbedriftene er en del av løsningen for å nå 
myndighetenes bærekraftsmål.

Miljøforum
BNLs Miljøforum er en møteplass for informasjons-
utveksling om aktuelle saker knyttet til ytre miljø, 
klima, sirkulær økonomi og energi i byggenæringen. 
Miljøforum har frem til 2021 vært ledet av BNL, og har 
representanter fra BNLs bransjeforeninger og BNLs 
administrasjon som arbeider med miljø, klima, energi 
og bærekraft. BNLs miljøforum arbeider etter BNLs til 
en hver tid gjeldende politikkdokumenter og konklus-
joner som etter hvert blir fattet i BNL-fellesskapet. 
Miljøforum i BNL møtes normalt en gang pr måned, og 
VBL deltar fast enten med styreleder eller daglig leder.

Nordic Metal Waste Reduction  
Project 
På initiativ fra VBL ble det i 2020 opprettet et nytt 
nordisk samarbeidsprosjekt innenfor sirkulærøkonomi: 
Nordic Metal Waste Reduction Project. Målet er på 
sikt å redusere metallavfall fra blikkenslagerverkst-
eder med hele 30 %.

Det er første gang de fire nordiske forbundene Plåt och 
vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Félags blikksmiðjuei-
genda (Island) og Ventilasjons- og blikkenslager-
bedriftenes Landsforbund (Norge), samler seg om et 
felles prosjekt av denne størrelsen. Prosjektet ledes av 
VBL og delfinansieres av Nordic Innovation.

Arbeidet startet i juni 2020, og sluttrapport skal 
leveres mars 2022.

Bakgrunnen for prosjektet finner vi i Avfalls-
pyramiden,     en modell som viser prioriteringene i 
nordisk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk. 
Stadig strengere krav til avfallshåndtering både fra EU 
og nasjonale myndigheter understreker behovet for å 
ta grep også i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen.

To-fire referansebedrifter er valgt ut fra hvert land, 
disse deltar aktivt i prosjektet - både med innspill om 
utfordringer og utprøving av løsninger.

I tillegg til å redusere avfall fra verksteder generelt, 
skal prosjektet også bidra til å generere mindre avfall 
på byggeplassene
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Regnskap 2019, med noter 

Revisors beretning 2019

Regnskap 2020, med noter

Revisors beretning 2020

Kontrollkomitéens erklæring

REGNSKAP
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I det følgende vil dere finne:
• Regnskap med noter for VBL 2019 

– med tilhørende revisjonsberetning
• Regnskap med noter for VBL Service-

kontoret 2020 – med tilhørende 
 revisjonsberetning

• Regnskap med noter for Ventilasjons- 
og blikkenslagerbedriftenes Lands-
forbund 2020 – med tilhørende 
 revisjonsberetning

Årsaken til at det i 2020 er satt opp to regnskap er krav 
fra revisor, da denne er forpliktet til å avgi revisjons-
beretning for begge organisasjonsnumrene - selv om det 
kun er regnskapsmessig aktivitet i det ene. Det er ingen 
aktivitet i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes 
Landsforbunds organisasjonsnummer, og derfor er dette 
et nullregnskap. Siden 2004 har alt blitt regnskapsført på 
organisasjonsnummeret til VBL Servicekontoret, med 
underavdelinger i regnskapet. 

Dette er også grunnen til at VBLs styre ønsker at 
Landsmøtet fatter vedtak om å slette det ene av organ-
isasjonsnumrene. Det redegjøres ytterligere for bakgrun-
nen til dette i det medfølgende saksunderlaget.
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VBL Regnskap 2019

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

Regnskap 2019, med noter 

Regnskapsresultat
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Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

Balanse
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Balanse
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Regnskapsprinsipper

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Note 1

Note 2

Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelse til  
daglig leder, styret og revisor

Honorarer/kjøp av tjenester

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Anleggsmidler

Andre fordringer

Bankinnskudd

Egenkapital

Opp/ut regnskap

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7
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Kundefordringer

Skatt

Note 8

Note 9

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund



Årsrapport 2019/20    55

Signers:

Name

This document package contains:
-  Closing page (this page)
-  The original document(s)
 - The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Method Date

Årsregnskap

Sagen, Pål Arne
Jørgensen, Tor Ove
Hov, Knut Ivar
Dyrnes, Ane
Drengenes, Jørn Ove
Røgeberg-Eriksen, Terje K
Nygård, Jan Henrik

BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE

2020-05-14 06:58
2020-05-08 08:45
2020-04-17 19:54
2020-04-18 14:04
2020-04-18 08:04
2020-05-05 19:52
2020-04-18 00:10Signers:

Name

This document package contains:
-  Closing page (this page)
-  The original document(s)
 - The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Method Date

Årsregnskap

Sagen, Pål Arne
Jørgensen, Tor Ove
Hov, Knut Ivar
Dyrnes, Ane
Drengenes, Jørn Ove
Røgeberg-Eriksen, Terje K
Nygård, Jan Henrik

BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE

2020-05-14 06:58
2020-05-08 08:45
2020-04-17 19:54
2020-04-18 14:04
2020-04-18 08:04
2020-05-05 19:52
2020-04-18 00:10

Signers:

Name

This document package contains:
-  Closing page (this page)
-  The original document(s)
 - The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Method Date

Årsregnskap

Sagen, Pål Arne
Jørgensen, Tor Ove
Hov, Knut Ivar
Dyrnes, Ane
Drengenes, Jørn Ove
Røgeberg-Eriksen, Terje K
Nygård, Jan Henrik

BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE
BANKID_MOBILE

2020-05-14 06:58
2020-05-08 08:45
2020-04-17 19:54
2020-04-18 14:04
2020-04-18 08:04
2020-05-05 19:52
2020-04-18 00:10

Digital signering

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund



56    Årsrapport 2019/20
 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til landsmøtet i Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbunds årsregnskap som består av 
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
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Til landsmøtet i Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbunds årsregnskap som består av 
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Revisors beretning 2019
VBL

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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(2) 

 
 
 

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Oslo, 3. april 2020 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Rita Granlund  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Vbl Servicekontoret

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Medlemskontingent 2 695 719 3 395 823
Kurs- og oppdragsinntekt 8 600 19 913
Opp/ut inntekt 6 131 451 151 435
Annen driftsinntekt 1 462 996 2 186 387
Sum driftsinntekter 4 298 767 5 753 559

Driftskostnader
Varekostnad 192 624 133 723
Personalkostnad 1 1 009 915 1 635 650
Husleie og drift av lokaler 166 947 185 612
Honorar/kjøp av tjenester 2 1 704 107 1 356 100
Annen kontorkostnad 17 636 19 850
Reise-, møte-, og representasjonskostnader 148 570 1 749 275
Annen driftskostnad 207 873 318 042
Sum driftskostnader 3 447 672 5 398 252
DRIFTSRESULTAT 851 095 355 306

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 15 368 35 902
Annen rentekostnad 1 715 4 306
Sum finansinntekter og finanskostnader 13 653 31 596

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 864 747 386 902

Skattekostnad på ordinært resultat 8 102 342 234 904

ORDINÆRT RESULTAT 762 405 151 998

ÅRSRESULTAT 762 405 151 998

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 5 762 405 151 998
SUM OVERF. OG DISP. 762 405 151 998

Årsregnskap for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Medlemskontingent 2 695 719 3 395 823
Kurs- og oppdragsinntekt 8 600 19 913
Opp/ut inntekt 6 131 451 151 435
Annen driftsinntekt 1 462 996 2 186 387
Sum driftsinntekter 4 298 767 5 753 559

Driftskostnader
Varekostnad 192 624 133 723
Personalkostnad 1 1 009 915 1 635 650
Husleie og drift av lokaler 166 947 185 612
Honorar/kjøp av tjenester 2 1 704 107 1 356 100
Annen kontorkostnad 17 636 19 850
Reise-, møte-, og representasjonskostnader 148 570 1 749 275
Annen driftskostnad 207 873 318 042
Sum driftskostnader 3 447 672 5 398 252
DRIFTSRESULTAT 851 095 355 306

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 15 368 35 902
Annen rentekostnad 1 715 4 306
Sum finansinntekter og finanskostnader 13 653 31 596

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 864 747 386 902

Skattekostnad på ordinært resultat 8 102 342 234 904

ORDINÆRT RESULTAT 762 405 151 998

ÅRSRESULTAT 762 405 151 998

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 5 762 405 151 998
SUM OVERF. OG DISP. 762 405 151 998

Årsregnskap for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

VBL Servicekontoret
Resultatregnskap

Regnskap 2020, med noter
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Vbl Servicekontoret

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 356 300 356 300
Sum finansielle anleggsmidler 356 300 356 300
SUM ANLEGGSMIDLER 356 300 356 300

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 7 37 365 70 371
Andre kortsiktige fordringer 3 358 365 204 738
Sum fordringer 395 730 275 109

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 5 833 439 5 009 017
SUM OMLØPSMIDLER 6 229 169 5 284 126
SUM EIENDELER 6 585 468 5 640 425

Årsregnskap for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Balanse
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Vbl Servicekontoret

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 5 584 297 4 821 892
Sum opptjent egenkapital 5 584 297 4 821 892
SUM EGENKAPITAL 5 584 297 4 821 892

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 741 189 224 088
Betalbar skatt 8 102 068 232 638
Skyldig offentlige avgifter 36 833 262 135
Annen kortsiktig gjeld 121 081 99 673
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 001 171 818 534
SUM GJELD 1 001 171 818 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 585 468 5 640 425

Oslo, 24.03.2021

Styret i Vbl Servicekontoret

Jan Henrik Nygård Tor Ove Jørgensen Knut Ivar Hov
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Jørn Ove Drengenes Pål Arne Sagen Terje Karsten
Røgeberg-Eriksen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ane Dyrnes
Daglig leder
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Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for
små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter
hverts om de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som
opptjenes og periodiseres per kalenderpr. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av
utfakturering foretatt av NHO Fellestjenester.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto
utsattskattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Foreningen har delvis skatteplikt.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som
gjelder påbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. varige driftsmidler
nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av
fremtidie kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reversers når grunnlaget for
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt åpne poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Noter 2020
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Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for
forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonsprimen anses i disse tilfeller som pensjonskonstnader og klassifiseres samme med
lønnskostnader.

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader 2020 2019
Lønn 506 867 1 050 395
Arbeidsgiveravgift 117 224 200 009
Pensjonskostnader 39 461 61 041
Andre lønnsrelaterte ytelser 346 363 324 205
Sum 1 009 915 1 635 650

Foreningen har gjennomsnittlig i 2020 sysselsatt 1,1 årsverk og 1,7 i 2019.

Pensjonsforpliktelser
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 854 032 0
Annen godtgjørelse 11 347 300 000
Sum 865 379 300 000
Ved oppsigelse fra forbundets side skal daglig leder ha rett til å motta som kompensasjon
etterlønn for 6 måneder.

Note 2 - Honorar/kjøp av tjenester
2020 2019

Revisjonshonorar 89 875 43 884
Regnskapstjenester 168 468 182 754
IT tjenester, NHO fellestjenester 75 019 87 677
Medlem service 32 000 31 625
Tjenester fra LF og BF 0 722 997
Andre honorar 1 338 746 287 165
Sum honorar/kjøp av tjenester 1 704 107 1 356 100

Revisor
Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 89 875. Av dette utgjør andre
tjenester kr 11 012.

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Note 1

Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelse til daglig leder,  
styret og revisor
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Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer
2020 2019

Reklassifisering merverdiavgift 187 460 0
Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 170 905 45 708
Periodisert provisjon 0 159 030
Sum 358 365 204 738

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
2020 2019

Bundet på skattetrekkskonto pr 31.12. 32 990 38 059
Frie bankinnskudd per 31.12 5 800 449 4 970 958
Sum bankinnskudd, kontanter o.l per 31.12. 5 833 439 5 009 017

Note 5 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 1.1.2020 4 821 892 4 821 892
Årets resultat 762 405 762 405
Pr 31.12.2020 5 584 297 5 584 297

Note 6 - Opp/ut Regnskap
2020 2019

Pr 1.1. 0 0
Tilførte midler 131 451 151 435
Kostnader -131 451 -151 435
Pr 31.12. 0 0

Note 7 - Kundefordringer
2020 2019

Kundefordringer til pålydende 120 289 70 371
Avsetning til tap -82 924 0
Sum kundefordringer 37 365 70 371

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader 2020 2019
Lønn 506 867 1 050 395
Arbeidsgiveravgift 117 224 200 009
Pensjonskostnader 39 461 61 041
Andre lønnsrelaterte ytelser 346 363 324 205
Sum 1 009 915 1 635 650

Foreningen har gjennomsnittlig i 2020 sysselsatt 1,1 årsverk og 1,7 i 2019.

Pensjonsforpliktelser
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 854 032 0
Annen godtgjørelse 11 347 300 000
Sum 865 379 300 000
Ved oppsigelse fra forbundets side skal daglig leder ha rett til å motta som kompensasjon
etterlønn for 6 måneder.

Note 2 - Honorar/kjøp av tjenester
2020 2019

Revisjonshonorar 89 875 43 884
Regnskapstjenester 168 468 182 754
IT tjenester, NHO fellestjenester 75 019 87 677
Medlem service 32 000 31 625
Tjenester fra LF og BF 0 722 997
Andre honorar 1 338 746 287 165
Sum honorar/kjøp av tjenester 1 704 107 1 356 100

Revisor
Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 89 875. Av dette utgjør andre
tjenester kr 11 012.

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer
2020 2019

Reklassifisering merverdiavgift 187 460 0
Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 170 905 45 708
Periodisert provisjon 0 159 030
Sum 358 365 204 738

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
2020 2019

Bundet på skattetrekkskonto pr 31.12. 32 990 38 059
Frie bankinnskudd per 31.12 5 800 449 4 970 958
Sum bankinnskudd, kontanter o.l per 31.12. 5 833 439 5 009 017

Note 5 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 1.1.2020 4 821 892 4 821 892
Årets resultat 762 405 762 405
Pr 31.12.2020 5 584 297 5 584 297

Note 6 - Opp/ut Regnskap
2020 2019

Pr 1.1. 0 0
Tilførte midler 131 451 151 435
Kostnader -131 451 -151 435
Pr 31.12. 0 0

Note 7 - Kundefordringer
2020 2019

Kundefordringer til pålydende 120 289 70 371
Avsetning til tap -82 924 0
Sum kundefordringer 37 365 70 371

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer
2020 2019

Reklassifisering merverdiavgift 187 460 0
Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 170 905 45 708
Periodisert provisjon 0 159 030
Sum 358 365 204 738

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
2020 2019

Bundet på skattetrekkskonto pr 31.12. 32 990 38 059
Frie bankinnskudd per 31.12 5 800 449 4 970 958
Sum bankinnskudd, kontanter o.l per 31.12. 5 833 439 5 009 017

Note 5 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 1.1.2020 4 821 892 4 821 892
Årets resultat 762 405 762 405
Pr 31.12.2020 5 584 297 5 584 297

Note 6 - Opp/ut Regnskap
2020 2019

Pr 1.1. 0 0
Tilførte midler 131 451 151 435
Kostnader -131 451 -151 435
Pr 31.12. 0 0

Note 7 - Kundefordringer
2020 2019

Kundefordringer til pålydende 120 289 70 371
Avsetning til tap -82 924 0
Sum kundefordringer 37 365 70 371

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer
2020 2019

Reklassifisering merverdiavgift 187 460 0
Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 170 905 45 708
Periodisert provisjon 0 159 030
Sum 358 365 204 738

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
2020 2019

Bundet på skattetrekkskonto pr 31.12. 32 990 38 059
Frie bankinnskudd per 31.12 5 800 449 4 970 958
Sum bankinnskudd, kontanter o.l per 31.12. 5 833 439 5 009 017

Note 5 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 1.1.2020 4 821 892 4 821 892
Årets resultat 762 405 762 405
Pr 31.12.2020 5 584 297 5 584 297

Note 6 - Opp/ut Regnskap
2020 2019

Pr 1.1. 0 0
Tilførte midler 131 451 151 435
Kostnader -131 451 -151 435
Pr 31.12. 0 0

Note 7 - Kundefordringer
2020 2019

Kundefordringer til pålydende 120 289 70 371
Avsetning til tap -82 924 0
Sum kundefordringer 37 365 70 371

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer
2020 2019

Reklassifisering merverdiavgift 187 460 0
Forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 170 905 45 708
Periodisert provisjon 0 159 030
Sum 358 365 204 738

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
2020 2019

Bundet på skattetrekkskonto pr 31.12. 32 990 38 059
Frie bankinnskudd per 31.12 5 800 449 4 970 958
Sum bankinnskudd, kontanter o.l per 31.12. 5 833 439 5 009 017

Note 5 - Egenkapital
Annen Sum

egenkapital egenkapital
Pr 1.1.2020 4 821 892 4 821 892
Årets resultat 762 405 762 405
Pr 31.12.2020 5 584 297 5 584 297

Note 6 - Opp/ut Regnskap
2020 2019

Pr 1.1. 0 0
Tilførte midler 131 451 151 435
Kostnader -131 451 -151 435
Pr 31.12. 0 0

Note 7 - Kundefordringer
2020 2019

Kundefordringer til pålydende 120 289 70 371
Avsetning til tap -82 924 0
Sum kundefordringer 37 365 70 371

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Honorarer/kjøp av tjenester

Andre kortsiktige kostnader

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Egenkapital

Opp/ut regnaskap

Kundefordringer



64    Årsrapport 2019/20

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 8 - Betalbar skatt
Årets skattegrunnlag 2020 2019

Resultat før skattekostnader Service 214 694 695 263
Permanente og andre forskjeller 20 909 359 340
Endring i midlertidige forskjeller 211 338 -13 067
Skattbar inntekt 446 941 1 041 536

Årets skattekostnad 2020 2019
Betalbar skatt 98 327 229 138
Formuesskatt 3 741 3 500
For lite/-mye avsatt skatt fra tidligere år 274 2 266

Samlede ordinære skattekostnader 102 342 234 904

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt 2020 2019
Utestående fordringer -220 485 0
Driftsmidler -21 342 -30 489
Sum negative skatteøkende forskjeller -241 827 -30 489

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt -241 827 -30 489

Utsatt skatt balanseføres ikke ihht God regnskapsskikk for små foretak.

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til
utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2020 2019 Endring

Varige driftsmidler -21 342 -30 489 -9 147
Utestående fordringer -220 485 0 220 485

Sum -241 827 -30 489 211 388

Grunnlag for beregning av utsatt skatt -241 827 -30 489 211 338

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068

Vbl Servicekontoret

Noter 2020

Note 9 - Hendelser etter balansedagen
Utbruddet av "Covid19" og de offentlige tiltak som er iverksatt i den forbindelse har påvirket
næringslivet generelt og vil påvirke medlemmene en tid framover. Vi legger til grunn at
bedriftenes medlemskap i foreningen vil bli opprettholdt selv om disse tiltakene er iverksatt. Vår
økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapet
under forutsetning om fortsatt drift.

Noter for Vbl Servicekontoret Organisasjonsnr. 940463068
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Til generalforsamlingen i Vbl Servicekontoret 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Vbl Servicekontorets årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
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Til landsmøtet i Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbunds årsregnskap som består av 
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Revisors beretning 2020
VBL Servicekontoret

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Oslo, 24. mars 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Marius Thorsrud 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Resultatregnskap 01.01.2020-31.12.2020

Balanse per 31.12

VBL Regnskap 2020

2020 2019
Inntekter 0 0
Sum inntekter 0 0

Personalkostnader 0 0
Administrasjonskostnader 0 0
Avskrivninger på driftsmidler 0 0
Honorar/kjøp av tjenester 0 0
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0

Netto finansposter 0 0
Resultat 0 0

2020 2019
EIENDELER
Bankinnskudd 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum Eiendeler 0 0

EGENKAPITAL OG GJELD 0 0
Annen egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0

Kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0

Regnskap 2020, med noter

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Regnskapsprinsipper

Jan Henrik Nygård
Styreleder

Knut Ivar Hov
Styremedlem

Jørn Ove Drengenes
Styremedlem

Terje Karsten Røgeberg-Eriksen
Styremedlem

Pål Arne Sagen
Styremedlem

Oslo, 21. april 2021

Årsmøtet vil vurdere å slette foretaket i løpet av 2021.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1
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Ane Dyrnes
Daglig leder

Tor Ove Jørgensen
Nestleder

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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Til generalforsamlingen i Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes landsforbunds årsregnskap som består av 
balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
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Til landsmøtet i Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ventilasjons- og Blikkenslager- bedriftenes Landsforbunds årsregnskap som består av 
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Revisjonsberetning 2020
VBL

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Oslo, 23. april 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Marius Thorsrud 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
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EERRKKLLÆÆRRIINNGG  
  
 
Kontrollkomitéen har hatt møte med daglig leder i VBL, Ane Dyrnes, den 7. mai 2021.  
 
Komitéen fikk forelagt:  

▪ Ansettelseskontrakter, inkludert underskrifter og arbeidsinstrukser. 
▪ Pensjons- og forsikringspoliser 
▪ Oversikt over fullmakter/prokura – Brønnøysund  
▪ Rutiner for hvilke kostnader VBL dekker ved møter og arrangementer 
▪ Regnskap: 

‐ Signert årsregnskap 2019 
‐ Revisors beretning 2019  
‐ Signert årsregnskap 2020 – VBL Servicekontoret 
‐ Revisors beretning 2020 - VBL Servicekontoret 
‐ Signert årsregnskap 2020 – Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 
‐ Revisors beretning 2020 – Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 

▪ Budsjett 2019-2020 
▪ Strategiplan 2019-24  
▪ Handlingsplan 2019-2020 
▪ Liste over VBLs verdisaker  
▪ Etiske retningslinjer for VBL 
 

Kontrollkomiteen har løpende gjennom kontrollåret fulgt styret og administrasjonen gjennom 
tilsendte referater fra styremøter. Komiteen har mottatt overnevnte dokumentasjon, og har 
gjennomgått og kontrollert alle kontrakter og øvrig tilsendt materialet. 
 
I møte med daglig leder 07.05.21 har vi ytterligere blitt orientert muntlig om VBLs drift, økonomi og 
handlingsplaner, og kommunikasjonen rundt dette har vært god. Daglig leder har redegjort godt for 
spørsmål rundt avvik mellom budsjett og regnskap, samt avvik mellom strategi/handlingsplan og 
faktisk aktivitet. 
 
Kontrollkomiteen er av den oppfatning at VBL drives godt og at styret og administrasjonen har god 
oversikt og følger opp de forpliktelser og avtaler som er inngått. 
 
 
Oslo, 7. mai 2021 
 
 
 
    Øivind Nielsen                 Torill K. Wollebekk 
             (elektronisk sign.)                  (elektronisk sign.) 
 

 

Kontrollkomitéens erklæring
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Budsjett 2021–2022
2021 2022

Medlemskontingent/serviceavgift 2 600 000 2 650 000
Kurs og oppdragsinntekter 95 000 100 000
Opp/ut inntekt 125 000 125 000
Annen driftsinntekt 1 485 000 1 370 000
Sum driftsinntekter 4 305 000 4 245 000

Varekostnader 130 000 140 000
Sum varekostnader 130 000 140 000

Lønnskostnad* 1 554 000 1 645 900
Husleie og drift lokaler 172 500 177 500
Honorarer/Kjøp av tjenester** 1 475 000 1 154 000
Andre kontorkostnader 228 500 222 500
Reise-, møte- og represent.kostnader*** 409 000 700 000
Annen driftskostnad 70 000 71 300
Sum driftskostnader 4 039 000 4 111 200

DRIFTSRESULTAT 266 000 133 800
Resultat av finansposter 8 500 8 500
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 274 500 142 300
Skatt 100 000 70 000
Resultat etter skatt 174 500 72 300

Forklaring differanser mellom 2021 og 2022:

*  Blikkenslager-NM Budsjettert kr 30.000 i 2022 (premier utbetales som lønn)

** Medlemstreff: budsjettert kr. 150.000 i 2021

 Avfallsprosjekt: budsjettert kr. 200.000 kr i 2021 og 140.000 kr i 2022

 E-læringsprogram: budsjettert kr. 150.000 kr i 2021 og 30.000 kr i 2022

*** Fagtreff: budsjettert 387.500 kr i 2022
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Budsjett
Det budsjetteres med et overskudd på 174.500 kroner 
etter skatt i 2021, og 72.300 kroner i 2022. Mye av 
utgiftssiden er bundet opp i faste kostnader som lønn 
og utgifter til kontor og daglig drift (husleie, regnskap-
stjenester, IT etc.). Styret vil fortløpende vurdere 
forhold knyttet til kontorkostnader, i sammenheng med 
at koronapandemien fører med seg endrede arbeids-
former og behov. Det tas høyde for at reise- og 
møtekostnadene øke i 2022 sammenlignet med 2021, 
da det antas det lettes på reiserestriksjonene vi har 
hatt under pandemien. Det vil også være rom for å 
prioritere satsingsområdene i strategien gjennom hele 
perioden. 

Attraktivitet og rekruttering
VBLs medlemmer har behov for kontinuerlig påfyll av 
kvalifisert og motivert arbeidskraft. For å få dette må 
ventilasjons- og blikkenslagerbransjen fremstå som et 
attraktivt karrierevalg. Et grunnleggende skritt på veien 
er å øke kjennskap til faget blant ungdom. VBL startet 
en stor satsing på dette området gjennom Rekrutter-
ingsprosjektet i 2020, og vil fortsette satsingen 
gjennom den neste perioden. Det er satt av midler i 
budsjettet til blant annet videre utvikling av rekrutter-
ingssiden Bliblikkenslager.no, samt annonsering i 
sosiale medier. Det settes også av midler til gjennom-
føring av Blikkenslager-NM i 2022.

Videre vil det være avgjørende å sikre et godt utdan-
ningstilbud over hele landet, og her er det en vei å gå. 
Etter at den nye tilbudsstrukturen ble innført i 2021 er 
det større områder av landet som helt mangler skoletil-
bud for VG2 – Klima- energi og miljøteknikk. Dette vil 
gjøre det vanskeligere å få dekket rekrutteringsbe-
hovet gjennom det ordinære skoleløpet. Deler av 
budsjettet innenfor kommunikasjon vil derfor være 
øremerket blant annet politisk arbeid, for å jobbe frem 
et tilfredsstillende skoletilbud.

Markedstilgang og konkurransevilkår
En viktig del av VBLs strategi er å jobbe for en seriøs 
byggenæring, og dette må iveretas ved å sikre reell 
markedstilgang for de seriøse bedriftene. Et solid og 
balansert regelverk, samt tilsyn og kontroll, er 
avgjørende her. Mye av arbeidet pågår gjennom BNL, 
men VBL har også flere egne utvalg som jobber med 
bransjespesifikke spørsmål. Utvalgene får oppgaver 
fortløpende ved behov, for eksempel i forbindelse med 
høringer. Utvalgenes budsjettramme tar utgangspunkt i 
at det avholdes møter digitalt, men at det ved behov 
kan avholdes ett fysisk møte i løpet av et år. Ved større 
og mer krevende oppgaver kan utvalgene få tildelt flere 
midler ved at styret omprioriterer.

Kompetanse
VBL skal være premissleverandør til skoleverk og 
utdanningsinstitusjoner for ventilasjons- og blik-
kenslagerfaget. VBL kommer til å jobbe med utvikling 
av oppdatert læremateriell, tilpasset de nye lære-
planene for videregående skole. Utdanningsdirektora-
tet utlyser midler til dette, og ventilasjons- og blik-
kenslagerfaget er utpekt som et av fagene som 
kommer til å prioriteres. Vi håper derfor å kunne få 
dekket mesteparten kostnadene ved dette arbeidet. En 
større oppdatering av e-læringsprogrammet er også 
igangsatt og prioritert i budsjettet i 2021.

Det er også satt av noe midler til oppstart av et nytt 
prosjekt – Metallsløyd, et prosjektkonsept som kan 
brukes for eksempel i kunst- og håndverksfaget i 
ungdomsskolen, for å øke interessen for håndverk og 
arbeid med metaller.

Digitalisering som fører til effektivisering, vil etter 
hvert være helt avgjørende for å opprettholde konkur-
ranseevnen i bedriftene. Økt kunnskap om hvordan 
man skal digitalisere blir derfor et viktig mål. VBL 
deltar i BNLs digitaliseringsprosjekt, og kommer til å 
sette ned en egen arbeidsgruppe som skal arbeide med 
dette temaet. Arbeidsgruppen får i første omgang 
midler til møtevirksomhet. 
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Vi vil også jobbe for å bidra til livslang læring for alle 
medlemmer, og skal blant annet fortsette å tilby kurs i 
NS8415, både digitalt og fysisk - når det blir tillatt 
igjen. Disse kursene er utviklet av VBL og gis til 
medlemmene til en svært gunstig pris. Kostnader til å 
dekke blant annet reise for kursleder er lagt inn i 
budsjettet. 

Kommunikasjon og medlemsnytte
VBL fortsetter å prioritere kommunikasjon høyt i 
budsjettet. For å stå sterkest mulig har VBL som mål å 
øke medlemsmassen. Vi må også ha legitimitet hos 
egne medlemmer. For å oppnå dette vil vi først og 
fremst vektlegge tydelig kommunikasjon omkring 
arbeidet som gjøres i forbundet. Det VBL utretter 
innenfor rekruttering og utdanning, konkurransevilkår, 
regelverk osv, har en stor verdi. Arbeidet og resulta-
tene må synliggjøres både for eksisterende og for 
potensielle medlemmer. 

Rabattavtaler ivaretas som tidligere, primært gjennom 
Fordelstorget. Her betaler VBL en administrasjonskost-
nad, men det kommer også inn noen inntekter i form 
av kickback. 

Et viktig tiltak for å øke medlemsnytten er KS-prosjek-
tet. Sjekklistene og systemet som utvikles her er kun 
for medlemmer, og skal bidra til å sikre både kvaliteten 
på leveranser og at medlemmene oppfyller sin doku-
mentasjonsplikt. Det er opprettet et eget utvalg til 
KS-prosjektet som er oppført i budsjettet. 

Bærekraft, energi og miljø
Ventilasjons- og blikkenslagerbransjen er en del av 
løsningen for å innfri myndighetenes klimamål. Det er 
et viktig mål i seg selv å redusere utslipp og avfall, og 
gjennom gode innovative løsninger og produkter skal 
det også være lønnsomt. Avfallsprosjektet, som tar 
sikte på å redusere avfallsmengden hos bedriftene, 
skal pågå frem til 2022. Prosjektet genererer inntekter 
i form av støtte fra Nordic Innovation, som går til å 
dekke organisasjonene og deltakernes kostnader. 

Samarbeid
Vi mener at et sterkt VBL, med et sterkt felleskap og 
godt samarbeid, både internt i organisasjonen og med 
andre aktører, vil komme bransjen og medlemmene 
våre til gode. Internt vil det si at vi fortsetter å jobbe 
for å skape gode møteplasser for bedriftene, sånn som 
med fagtreff i 2022. Landsmøtet i 2021 skal gjennom-
føres digitalt, men det planlegges for et fysisk medlem-
streff i løpet av høsten. Alle tre arrangementene er lagt 
inn i budsjettet.

VBLs avdelingsledermøter, som har blitt gjennomført 
digitalt etter pandemiutbruddet i 2020, er fra og med 
høsten 2021 planlagt gjennomført fysisk og digitalt 
annenhver gang.

VBL vil fortsatt være medlem av BNL, men kontingent-
en til BNL skal faktureres medlemmene direkte. Dette 
ble endret fra og med 2020, og gir en reduksjon i 
inntekter som tilsvarer kostnadsreduksjonen (sammen-
lignet med 2019).

Det forventes at man vil gjenoppta fysisk møtevirk-
somhet i Nordisk ventilasjons- og blikkenslagermester-
forbund fra høsten 2021. Det har kun vært gjennom-
ført digitale møter fra januar 2020 og frem til dags 
dato. 
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