SERIØSE BEDRIFTER STÅR
STERKERE SAMMEN

VI ER HER FOR
MEDLEMMENE
Du jobber i Norges viktigste næring! Vi jobber for at
bransjen skal være sunn, lønnsom og respektert.
Byggmesterforbundet organiserer profesjonelle
byggefirma over hele landet. Vi er en organisasjon
av og for medlemmene.
Våre mål er at:
•

Det skal være lønnsomt for medlemsbedriftene å
drive forretning basert på kompetanse, seriøsitet og
redelighet.

•

Medlemsbedriftene får råd og hjelp når de trenger det.

•

Medlemsbedrifter skal være de foretrukne i markedet.

•

Tømrerfaget skal utvikles i takt med tiden, mens
tradisjonene ivaretas.

•

Vi skal ha en sunn og respektert næring.

Medlemsbedrifter oppfordres til å aktivt bruke
Byggmesterforbundets servicetilbud for å få best mulig
nytte av medlemskapet.
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DINE INTERESSER
I FOKUS
Tømrerfaget, utdanningen og rammevilkårene
for seriøse byggmestre og entreprenører
med egenproduksjon er under press. Derfor
arbeider vi for å fremme medlemmenes
interesser hos myndigheter og andre viktige
aktører.
Enkelt å være seriøs
Et av målene våre er å etablere en politikk
som gjør det «enkelt å være seriøs». Vi vil ha
regler for konkurranse og kontroll som luker
ut useriøse aktører, og åpner for foretak som
bygger med kompetanse og kvalitet og som
følger norsk lov og regelverk.

Du kan påvirke!
Jo flere vi er, desto bedre blir vi hørt. Hvert medlem bidrar til
arbeidet vårt og gir forbundet større slagkraft. I tillegg kan medlemmene
aktivt påvirke i hvilken retning vi skal jobbe, og hvilke saker vi skal
ta opp lokalt.
Vi kjemper for medlemmenes politiske interesser, ofte i samarbeid med
andre organisasjoner. Byggmesterforbundet er tilknyttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).
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Ny mesterutdanning
For å sikre en god mesterutdanning har
Byggmesterforbundet sammen med flere
bransjeforeninger innen byggfagene
etablert bransjens egen mesterutdann
ing: Bli Mester.
Bli Mester tilbyr en oppdatert, moderne
og fleksibel utdanning med prosjekt
basert læring nær den kjente arbeidslivs
hverdagen.
www.blimester.com

KOMPETANSE ER NØKKELEN
TIL EN TRYGG FRAMTID
At det utdannes dyktige fagarbeidere er avgjørende for våre medlemsbedrifter og
tømrerfagets framtid. Byggmesterforbundet er sterkt engasjert i utdanningspolitikk og
rekrutteringen av nye generasjoner tømrere og byggmestre.
Utdanningen
Vi jobber for at fagutdanningen skal legges om til et mer målrettet og kvalifiserende
utdanningsløp, med tidligere og mer systematisk veksling mellom teori og praksis.
Rekruttering
Byggmesterforbundet samarbeider med 30 opplæringskontor rundt i hele landet om
å få flere ungdommer til å velge tømreryrket.
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HJELP NÅR DU
TRENGER DET
Byggmesterforbundet har fageksperter som
kan svare på tekniske og faglige spørsmål.
Du får verdifulle råd når du er usikker på
regelverk, eller vil være trygg på at du velger
de riktige løsningene.
Våre råd er uavhengige av salgsinteresser.
I tillegg er vi eksperter på byggereglene og
følger med på de hyppige endringene som
skjer i de ulike lover og forskrifter.

«Vi har lagt et laminatgulv i stuen
hos en kunde, men nå på våren
kryper laminatgulvet ut
fra listene. Hva skal jeg gjøre?
Må jeg skifte gulvet?»

«Vi skal bygge flatt kompakttak, og dette
blir liggende på bjelker. Det skal legges
gips under bjelkene. Kan jeg isolere noe
i bjelkelaget over gipsen, så det blir
enda bedre isolert?»
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Fagkonsulentene stiller alltid opp
når jeg har spørsmål. De svarer
fort, gjerne der og da, hvis jeg
ringer dem, og ofte kommer de
tilbake med et utvidet svar i løpet
av dagen på det jeg spør om.

Det er veldig god service
hos forbundet, både
faglig og juridisk. Jeg
tenker med gru på hvor
mange timer og arbeids
dager jeg hadde rotet
bort hvis jeg skulle funnet
ut av disse tingene selv.

JURIDISKE RÅD
OG ADVOKATHJELP
Ring og spør om det du lurer på innen lovmessige krav,
kontrakter eller annet juridisk du trenger bistand med. Våre
advokater er spesialister på lover, avtaler og rettspraksis
innen bygg og anlegg og kan følge deg helt inn i rettssalen,
om det behøves.

I denne bransjen er skillene ofte utydelige mellom praksis
og jus når det gjelder lover, forskrifter og standarder.
Kombinasjonen av faglig og juridisk rådgivning er unik og
en av styrkene til Byggmesterforbundet.

Svar på juridiske spørsmål er en del av medlemskapet ditt.
Hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med en
aktuell tvistesak, er de fire første timene gratis.

Rådgivning i arbeidsgiverspørsmål
Byggmesterforbundet yter arbeidsrettslig rådgivning til medlemmer gjeldende HMS, ansettelser, permittering, oppsigelse
og andre rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold.

«Kunden betaler ikke
forfalte fakturaer.
Kan vi stanse arbeidene?»

«Kan kunden nekte oss
å utbedre mangler og kreve
prisavslag i stedet?»
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GODE FORSIKRINGER
OG GARANTIER
Det skal lønne seg å være medlem av
Byggmesterforbundet. Byggmesterforsikring AS er
vårt datterselskap og en solid forsikringsaktør. Til
medlemmene våre kan vi gi komplette tilbud på
forsikringsløsninger og garantier, skreddersydd for
virksomheter i bransjen.
Byggmesterforsikring
• Kjenner til hverdagen og virkeligheten på byggeplassene, og hjelper deg å velge riktige forsikringer.
• Tilbyr garantier etter bustadoppføringslova, 	
entreprenørgarantier, forskuddsgarantier
og betalingsgarantier.
• Har god service og rådgivning, med ansatte som
kjenner bedriftene og bransjen.
• Tilbyr skadebehandling utført av spesialister på
byggrelaterte skader.
• Leverer også privatforsikringer til eiere, ledere og
øvrige ansatte i bedrifter som har forsikringer hos
Byggmesterforsikring AS.
Se mer om forsikringsprodukter på www.bmf.no
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HOLDER DEG OG DINE
ANSATTE OPPDATERT
Byggebransjen skal leve opp til stadig strengere krav til
skriftlighet og dokumentasjon. Hos Byggmesterskolen
kan ledelsen og ansatte i medlemsbedriftene delta på
relevante kurs til gunstige medlemspriser. Vi holder
grundig øye med endringer og revideringer av kontrakter,
lover og forskrifter, slik at våre kurs til enhver tid er
oppdaterte med den nyeste informasjon. Vi tilbyr både
digitale kurs og ordinære klasseromskurs.

Mye av problemet vårt med
regelverket er jo at de som
lager disse forskriftene, ikke
erfarer den virkeligheten vi
erfarer ute på byggeplassene.
Dessuten endres disse
reglene hele tiden, så det er
litt vanskelig å følge med.

Noen av våre kurs
•
Byggeplasslederutdanning
•
Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)
•
Massivtre som byggemetode
•
Arbeider på eksisterende bygg
•
Byggeregler i SAK og TEK
•
Prosjektering – krav, risiko og ansvar
•
Fuktmekanikk og fuktkontroll
•
Juridiske kurs og HMS-kurs
Vi varsler deg
I tillegg til kursene sørger vi for å holde medlemmene
orientert via nyhetsbrev og nettsider når det kommer
viktig informasjon og endringer.

Fagbladet
Byggmesteren
Abonnement på fagbladet Byggmesteren er inkludert i
medlemskontingenten. I Byggmesteren får du bransjerelaterte nyheter og praktisk rettet informasjon om
arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter.

www.byggmesterskolen.no
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DET LØNNER SEG
Å VÆRE MEDLEM
Vi tilbyr gunstige rabattavtaler for medlemmene våre på en
rekke områder, som blant annet drivstoff, mobiltelefoni,
vare- og personbil, elektronisk timeregistrering med mere.
Du får også fri tilgang til standardkontrakter fra Standard
Norge.
Det er ikke dyrt å være medlem dersom du benytter våre
tilbud. Nedenfor ser du eksempel på det.
Eksempelbedrift AS
• 12 ansatte
• 12,5 mill. i omsetning
• 3,7 mill. i lønnskostnader
Kostnader ved medlemskap
NHO kontingenter

3 515

Byggmesterforbundet kontingenter

20 100

ÅRLIGE KOSTNADER

23 615

Benyttede medlemsfordeler – hva er disse verdt:
Advokatbistand 4 timer à 1700

6 800

Fagkonsulent bistand 3 timer à 900

2 700

Kurs, besparelser på 2 kurs, 2 pers à 1000
(diff. medlem/ikke-medlem)

4 000

Abonnement på Byggmesteren

750

Diesel, 3 firmabiler à 20000 km

2448

Utfylling av 25 byggblanketter (jfr. abm. standard online)

2 440

Abonnement på Kalk Online kr 200 pr. mnd.
(diff. medlem/ikke-medl.)
ÅRLIGE BESPARELSER
Differanse = reell årlig kostnad for medlemskap
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2 400
21 538
2 077

Her er kun noen av medlemsfordelene beregnet. Regnskapet vil bli enda bedre jo flere tilbud
du benytter deg av!

Styringssystem og kalkulasjonsverktøy
I samarbeid med Proresult AS tilbyr vi komplett
styringssystem og kalkulasjonsverktøy som gjør
hverdagen enklere for deg som driver byggmester
bedrift. Du får tilbud om gratis brukerkurs og kan
ringe direkte til våre fagkonsulenter for support.

NETTVERK OG STØTTE
DER DU ER
Som medlem av Byggmesterforbundet er du tilknyttet en
lokalforening eller større regionforening som:
•
•
•
•
•
•

Arrangerer møter med faglig og sosialt innhold.
Arrangerer kurs, fagmesser, kulturelle
arrangementer og turer.
Inngår lokale innkjøpsavtaler.
Er en arena for identitetsbygging, tilhørighet
og erfaringsutveksling.
Påvirker lokale myndigheter, f.eks. vedrørende
byggesaksbehandling i kommunene.
Er en synlig lokal aktør og markedsfører medlemsbedriftene.

Norges største fellesskap for bedrifter
Det gjensidige medlemskapet hos NHO gir din bedrift tilgang til et
stort støtteapparat og direkte medlemsfordeler.
NHO tilbyr service og rådgivning som hjelper deg å drifte en god
bedrift og en trygg arbeidsplass. Blant annet tilbys enkle og gode
innskuddspensjonsordninger, samt kurs innen HMS, sykefravær,
lønn, og konflikthåndtering.
Du kan få juridisk hjelp i arbeidsrettslige spørsmål og tvister og
lokal oppfølging fra NHOs regionkontorer.
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Tlf. 23 08 75 77
hei@byggmesterforbundet.no
www.byggmesterforbundet.no

• 109305 • www.jsnorge.no

Ønsker du å vite mer om medlemskap
i Byggmesterforbundet ta kontakt:

