Hei!
Dette notatet er ment for deg som vil vite mer om NHO, BNL og BNL Håndverk,
og som har interesse av de tilbudene som NHO og BNL kan gi. Jeg har prøvd å gi
så god informasjon som mulig gjennom dette notatet, men dersom du ønsker
ytterligere informasjon er det bare å kontakte meg; jas@nho.no.
I dette notatet har jeg formulert noen spørsmål og svar som jeg mener er
relevante for deg som driver i håndverksnæringen generelt, og for byggmestre
spesielt:
1. Hvilken konsekvens får Byggmesterforbundets utmeldingen av BNL for
oss? Er vi nå en form for B-medlem?
Som NHO-medlem trenger du ikke å foreta deg noe, og medlemskapet
ditt overføres automatisk til nyetablerte BNL Håndverk fra 1. januar
2023. BNL Håndverk er NHO og BNLs fremtidsrettede og slagkraftige
medlemsprodukt, spesielt utformet for våre byggefirmaer og
håndverkere, hvor dere vil finne alt dere trenger for å løse små og store
utfordringer i det daglige – samt gode medlemsprodukter som bidrar til å
redusere dine kostnader. Les mer om medlemsproduktet BNL Håndverk.
2. Hvem har det juridiske ansvaret i forhandlinger med
motpart(fagforbundene), BNL eller NHO? I forhandlinger blir NHO
nevnt som motpart, er det NHO som er juridisk motpart til
fagforbundene? Ligger BNL under NHO eller er de likestilt?
NHO er hovedpart i alle overenskomstene, men BNL er medpart i
forvaltningen av alle overenskomster som gjelder byggenæringen; altså
Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB), som er den som gjelder for din
bedrift. BNL er en selvstendig landsforening i NHO-systemet, og BNL kan
ikke ha vedtekter som er i strid med NHOs vedtekter.
3. Hva har vi mistet med å ikke være med i BNL utover det å fremme
Byggmestrenes syn internt i BNL?
Formelt mister dere påvirkning på lønnsforhandlingene og tariffene.
Dere mister påvirkning inn i partssamarbeidet når det gjelder yrkes- og
fagskoleutdanning, og dere mister NHO som part i de store politiske
sakene; f.eks. påvirkning av rammebetingelser, seriøsitetskrav, yrkes- og
mesterutdanning, etc.
Det er altså mange fordeler med å være en del av et stort og sterkt
fellesskap som BNL og NHO. Vi har kompetansemiljøer som kan levere

flere og bedre tjenester for din bedrift. Det betyr at vi også kan redusere
medlemskontingenten fra 1. januar 2023.
Vi vet at det er viktig for de aller fleste i håndverksnæringen at det blir
skapt tilstrekkelig med forutsigbarhet og trygghet; ikke minst for å sikre
stabile arbeidsvilkår, tilgang til yrkesfaglig arbeidskraft og seriøsitet og
omdømme for næringen. På den måten skal BNL og NHO bidra til å bygge
en sterk og fremtidsrettet håndverksnæring. Vi er opptatt av å skape
verdi for bedriftene.
4. Kan vi risikere å betale dobbelt medlemskap i NHO for å opprettholde
tariffavtalen, hvis vi ikke foretar noe med vårt medlemskap via
Byggmesterforbundet?
Mange mener at det er tilstrekkelig å være en del av NHO-fellesskapet og
BNL Håndverk. Da vil det være økonomisk hensiktsmessig å melde seg ut
av BMF, og da vil bedriften spare en god del penger samtidig som du får
"full pakke" med tjenester fra NHO og BNL Håndverk.
Når det er sagt er det heller ingenting i veien for at du kan stå som
medlem både i NHO/BNL og BMF. Men det blir noe dyrere for bedriften
med dobbelt medlemskap, uten at tjenestene dermed blir dobbelt så
gode. Dersom din bedrift ønsker å si opp medlemskapet i
Byggmesterforbundet, er det bare å gi oss tilbakemelding via denne
adressen: medlem@nho.no
5. Kan du gi en kort, klargjørende redegjørelse for konflikten mellom
Byggmesterforbundet og BNL/NHO.
Under Byggmesterforbundets landsmøte 20. mai, stemte et flertall seg
for å oppheve gjensidighetsbestemmelsen overfor NHO. Det medfører at
Byggmesterforbundet som bransjeforening forlater NHO-fellesskapet
senest 31. desember 2022. Bakgrunnen for dette er litt uklar, men
gjennom de to siste årene har vi forsøkt å bidra med å finne alternativer
til utmelding og jobbet for at medlemmene i BMF skal oppleve fordelene
med vårt fellesskap. BNL har som sagt etablert BNL Håndverk; nettopp
for å skape enda mer kraft og fokus på de sakene de mange små og
større byggmestere er opptatt av. Vi mener at dette vil gi hele bransjen
enda mer styrke og kraft når viktige saker skal kjempes igjennom, på kort
og lang sikt.

Dette gikk imidlertid ikke inn hos ledelsen i BMF, som etter alt å dømme
på forhånd hadde bestemt seg for "alenegang". Det beklager vi! Tiden vi
lever i, og som vil komme, tyder på at samarbeid og større
sammenslutninger blir sentralt dersom vi skal få gjennomslag for
håndverkernes ønsker og krav både når det gjelder kampen mot
arbeidslivskriminalitet, viktige tariffspørsmål og rigging inn mot det
grønne skiftet; for å nevne noe. Det å stå alene i vår tid har vist seg lite
effektivt og fruktbart; da har en lett for å bli et haleheng eller en
parentes når viktige saker skal frontes og gjennomslag skal oppnås.
6. Hva anbefaler dere medlemmene som fortsatt ønsker medlemskap i
Byggmesterforbundet å gjøre for å opprettholde status som
tariffbedrift?
NHO er som sagt part i tariffavtalene, og BNL representerer
Fellesoverenskomsten for byggfagene. Vi mener at håndverksbedriftene,
store som små, har mest å tjene på å være en del av BNL Håndverk og
NHO-fellesskapet. Her vil du få bistand i store og små problemstillinger
som alltid vil oppstå, og her vil du kunne benytte deg av
medlemstjenester som gratis advokathjelp, gode forsikrings- og
innkjøpsordninger, og ikke minst vil du ha stor nytte av
arbeidsgiverportalen Arbinn.

Vi håper du vil se nytten og verdien av å ha NHO og BNL som solide
samarbeidspartnere i ryggen i årene framover. Vi vet at det er viktig for de aller
fleste i byggenæringen at det blir skapt tilstrekkelig med forutsigbarhet og
trygghet; ikke minst for å sikre stabile arbeidsvilkår, tilgang til yrkesfaglig
arbeidskraft, seriøsitet og omdømme for næringen. Ikke minst er dette viktig i
en tid med mer søkelys på bærekraft og klimaløsninger. BNL og NHO sin
ambisjon er å bidra til å bygge en sterk og fremtidsrettet håndverksnæring.
Har du spørsmål til medlemskap, ta kontakt med NHOs medlemssenter på:
medlem@nho.no
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