Status BNL Håndverk

Som prosjektleder for BNL Håndverk, ønsker jeg å komme med en liten statusoppdatering for
prosjektet.
Vi jobber nå med å presentere og forankre BNL Håndverk for medlemmer og potensielle medlemmer
over hele landet. Etter at Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund valgte å forlate
BNL og NHO, er ambisjonen til BNL er å samle de håndverksbedriftene som ønsker å fortsette å være
del av fellesskapet vårt, i BNL Håndverk.
Fram til nå har vi fått mange gode innspill fra medlemmer. Disse tar vi med oss videre inn i prosessen
rundt utformingen av de tilbud og den service vi ønsker å gi medlemmene av BNL Håndverk. Målet er
å finne den best mulige løsningen for håndverksbedrifter i BNL, både når det gjelder tarifforhold og
når det gjelder annen service og tilbud; så som advokattjenester, kurs, forsikring, mv.
Etter sommerferien har vi hatt mye arbeid i forbindelse med Arendalsuka, men nå er det fullt arbeid
med rigging av BNL Håndverk.
BNL samarbeider med NHO om felles tilbud slik at de blir best mulig. I tillegg har vi nå rigget et stort
frokostmøteprogram som er sendt ut til håndverksbedrifter. Vi håper at mange av vil se på de ulike
temaene som interessante og melde seg på (annenhver onsdag fra 5. okt. fra kl. 08:15 – 09:00). En
viktig del av de tjenestene vi skal gi handler jo om å tilby kunnskap, oppdatering og hjelp; service. Det
håper jeg disse møtene vil bidra til.
Jeg bruker også en del tid på å svare ut byggmestre og malermestre som er usikker på veien videre,
hvilken retning skal en velge etter 31.12.22. Som sagt vil en del byggmestre forlate oss etter nyttår,
mens de gjenværende vil få plass i BNL Håndverk. Nå jobber vi med innhold og struktur, samt bygge
opp tjenester innen teknisk rådgivning og kontraktsrett. Dette skal være klart fra nyttår av.
Selv om det ikke har vært så mye medlemskontakt som jeg skulle ønske fram til nå, mener jeg at vi er
i ferd med å bygge en god "havn" for de bygg- og malermestre som vil bli i BNL og NHO, og som
benytte seg av de tjenestene vi kan tilby på de aller fleste områder. Jeg er veldig opptatt av at vi skal
svare kjapt opp på forespørsler,

og være tilgjengelig 24/7 når medlemmene har bruk for oss. Så bare ta kontakt, så skal vi bistå så
godt vi kan!
Vi er ikke i mål her ennå, men når organisasjonen er rigget og "menyen" klar, er jeg sikker på at dette
blir veldig bra for medlemmene. Jeg har vært i dialog med advokatene våre og andre fagfolk både i
BNL og NHO, og de er veldig positive til å bidra med info, hjelp og støtte når behovet melder seg.
Som sagt jobber vi nå med å rigge en god organisasjon og gode tilbyd/service, og så kommer vi
tilbake til dere med en gjennomgang av hva vi har planlagt for BNL Håndverk. Da skal vi ha en god
skisse med innhold å presentere.
Dersom det er andre spørsmål eller kommentarer må dere bare kontakte meg. Så skal jeg svare så
godt jeg kan. Og har dere innspill er det bare å ta kontakt med meg. Ingenting er hugget i sten, og vi
snur oss kjapt rundt til beste for medlemmene. Ha en god dag.
Oslo, 14. september 2022
Beste hilsen
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