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Laug og foreninger

Oldermenn og formenn

31.12.2020
Byggmesterforbundet Oslo og Akershus

Leder Einar Johansen

Murmesternes Forening

Formann John Rusvik Johansen

Oslo Baker- og Konditorlaug

Oldermann Cathrine Hals Alsaker

Oslo Blomsterhandlerforening

Oldermann Margit Sagvolden

Oslo og omegn Frisør- og Velværelaug

Styreleder Silje H. Gulliksen

Oslo Glassmesterlaug

Oldermann Christian Schøyen

Oslo Gullsmedlaug

Oldermann Hilde Nødtvedt

Oslo Kjole- og Draktsyerlaug

Oldermann Line M. A. Larsen

Oslo og Omegn Kjøttfaglaug

Oldermann Espen Lynghaug

Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug

Oldermann Jarle Kristiansen

Oslo Malermesterlaug

Oldermann Jens Erik Solberg

Oslo Snekkermesterlaug

Oldermann Bjørn-Gunnar Eliasen

Oslo Rørleggerlaug

Oldermann Mari-Ann Amundsen

Pelsmesterlauget

Oldermann Morten Ø. Klemp

Salmaker- og Møbeltapetserlauget

Oldermann Øyvind Berg

Norges Skredderlaug

Oldermann Katrine Behsert

Norges Gyllenlærlaug

Oldermann Kjersti Leikvold

Urmakerlauget

Oldermann Bjørn Arne Sveen Nordahl

Norges Hovslagermesterlaug

Oldermann Odd Anders Otterstad

Grafisk bransjeforening

Bransjesjef Kari Rømcke
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Foreningens tillitsvalgte
Styret
Pølsemakermester Espen Lynghaug, leder
Frisør Silje H. Gulliksen, nestleder
Kostymesyermester Kitty Krohn Riege
Tømrermester Åsmund Østvold
Møbelsnekker og tredreier Bjørn-Gunnar Eliasen
Rørleggermester Tina Karoline Hansen

Gårdsutvalget
Rørleggermester Anders Larmerud
Murmester Knut A. Fjeld
Murmester Birger Olsen

Foreningens valgkomite
Tømrermester Harald Hansen, medlem
Rørleggermester Mari-Ann Amundsen, medlem
Malermester Tina C. Juuhl-Sivertsen, medlem
Murmester Knut A. Fjeld, varamedlem

Foreningens kontrollutvalg
Tømrermester Christian Weltz
Murmester Knut A. Fjeld
Daglig leder Eva Baisgård
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Hederstegnrådet
Rørleggermester Tore Orvei, leder
Snekkermester Anne Cathrine Hagen
Kobber- og Blikkenslagermester Jarle Kristiansen

Styret i Lærlingefondet for Håndverk og Industri
Snekkermester Anne Cathrine Hagen, leder
Rørleggermester Knut Jensen
Kjole- og Draktsyermester Janette Ulvedalen
Kirkens Bymisjon Marit Elisabet Gunnes
Kirkens Bymisjon Åse Marie Hellerud

Styret i Blikkenslagermester Oluf C. Johanssen og hustrus legat
Blikkenslagermester Geir T. Albretsen

Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond
Bokbindermester Stein Julius Johansen, leder
Rørleggermester Roar Finstad
Kjole- og Draktsyermester Anette Hellenes
Gullsmedmester Bjørg Stryken
Malermester Lars Erik Strand
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Styret i Christiania Haandverkeres Alders Hvile
OHIFs Dameforenings boliger for eldre
Murmester Birger Olsen, leder
Malermester Jens Petter Lunde
Rørleggermester Erik Hveem
Tømrermester Pål Øye
Malermester Birger Knutsen

Rådet for byarkitektur i Oslo
Murmester Knut A Fjeld, medlem
Rørleggermester Anders Larmerud, varamedlem

Arkitekturrådet i Ullensaker
Tidl. adm. dir. Arve Sand, medlem
Gullsmedmester Erik Øiesvold, varamedlem

Innehavere av OHIFs Hederstegn
Foreningens hederstegn er tildelt i alt 32 personer.
Nålevende innehavere
Rørleggermester Andreas R. Mithassel, bakermester Per Samson, murmester Bernt W.
Huse, pelsmester Morten Ø. Klemp, tidl. adm.dir. Arve Sand, malermester Magne
Bratfoss, bokbindermester Stein Julius Johansen, kjole- og draktsyermester Sidsel
Wiborg, kobber- og blikkenslagermester John Ragnar Haug, tømrermester Arvid
Søgaard og murmester Knut A. Fjeld.
Rørleggermester Anders Larmerud ble i 2020 innstilt til foreningens hederstegn.
Utdelingen skulle funnet sted i Laugssalen 10. november 2020, men ble dessverre
utsatt på grunn av korona-situasjonen.
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Forord
2020
på 20,20 sekunder
2020 har vært et år med smitte
Tiltak, påbud, hoste og hikke
Foreningen som samlingssted
Måtte lukke kraftig ned
Våren var ikke bare mørk
Sola kom med vind og tørk
Sommeren nesten som normal
Så august og smittetall
Høstens tall fra vondt til verre
Smitten steg igjen, dessverre
Planlagt utsatt avlyst på ny
Musestille i Oslo By
Nå øyner vi atter håp
Vaksine på plass etter mye ståk
Vi håper den virker som den skal
Så hverdagen kan bli normal
I OHIF går sakene tregere enn før
Uansett hva vi skriver og gjør
Men jernene ligger på glør
Vi har løsninger gode som smør

Administrerende direktør
Oslo Håndverks- og Industriforening

Oslomodellen trenger et løft
I et marked som er ganske tøft
Det grønne skiftet ruller avsted
Våre fag må være med
Forme hvordan løsningen kan bli
Det er som første hopp på ski
Enten det er trafikk eller fag
Medlemmene er på samme lag
Det er også foreningens mål
At vi samles rundt samme bål
Så håper vi 2021 vil bli
Et år med god glid
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Foreningsaktiviteten
Koronapandemien
År 2020 har fremfor alt vært preget av koronakrisen i Norge. Dette har medført redusert
aktivitet så vel i foreningen som i laugene. I gården har særlig leietagerne i serveringsbransjen
slitt vår og høst, mens sommeren var et lyspunkt for denne bransjen. Foreningsdriften har
vært gjennomført i en annen form, og administrasjonen har hatt en blanding av hjemmekontor
og kontor i Rosenkrantz gate 7.
Generalforsamling
Den fysiske generalforsamlingen i Laugssalen ble i 2020 avlyst grunnet Covid-19-utbruddet i
Norge. Generalforsamlingen var planlagt avholdt onsdag 25. mars i Laugsalen under ledelse
av styrets leder, Espen Lynghaug.
Innkallingen ble utsendt på mail til medlemmene i uke 14, med ønske om at de sluttet seg til
forslag til protokoll innen utløp av påsken 2020, det vil si innen tirsdag 14. april. Dette gjorde
de og generalforsamlingen ble således gjennomført.
Styret
Styret avholdt 7 styremøter i løpet av 2020.
Oslo Håndverks- og Industriforening med sitt styre skulle vært vertskap for Nordisk møte i
Oslo den 5. juni 2020. Dette er et årlig arrangement der Norge, Island, Finland, Færøyene,
Danmark og Sverige møtes for å dele erfaringer og felles utfordringer. Møtet ble dessverre
utsatt – foreløpig frem til sommeren 2021 grunnet pandemien.
Det grønne skiftet ruller inn over Oslo sentrum i form av Bilfritt Byliv og «nullutslippsoner»
og det ser ut til å grønnes i både grønne og blå partier. År 2020 skriver seg ifølge Dagsavisen
inn som det varmeste året noensinne – og politikken rundt temaene er brennheite.
Godt håndverk og materialkunnskap er resultat av lange tradisjoner med mål om høy kvalitet
og varighet. Godt håndverk av god kvalitet trenger ikke nødvendigvis kastes, men kan
repareres og forbedres. Yrkesfagene sitter på mye av den grønne nøkkelen. Tenk kvalitet og
selg kvalitet til den prisen kvalitet koster.
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Styreseminar 7. september i Håndverkersalen
OHIFs Kloke-strategi som består av 6 kloke kategorier er vedtatt frem til 2022. Under disse
punktene ligger det arbeidet foreningen vektlegger. Styret hadde en gjennomgang av
strategien under styreseminaret og hvilke aktiviteter og arrangementer foreningen skulle satse
på i tiden fremover.
Styret i OHIF diskuterte på styreseminaret behovet for videre arbeid med etiske retningslinjer,
til hjelp for laugene. Noen laug har etiske retningslinjer. Andre har det ikke. Konklusjonen var
at det mest ønskelige er at arbeidet med etikk skjer i laugene. Selve arbeidet med etikk
handler om å ta opp temaet under laugsmøtene, snakke om det og forme det sammen i lauget.
OHIF kan, om laugene fremmer ønske om det, forsøke å samle inn etiske retningslinjer fra
flere laug. Det kan komme laug som ikke har dette til gode, ved at de får en utsikt til andres
etiske retningslinjer.
Til eksempel har vi fått følgende ord fra opptaksseremonien til et av våre laug:
«La ikke din eneste oppgave være bare å tjene penger, for det er ikke målestokk for livets
verdi og lykke. Et godt navn og rykte er langt mer verdt, for det kan verken kjøpes eller
betales med penger. Håndverket har hevd i samfunnet fra oldtiden. Håndverket er noe av
samfunnets marg, håndverket adler, det forplikter og det har en sterk bindende makt for
fagets utøvere. Må disse solide tradisjoner tjene oss alle sammen, stor eller liten, alltid love å
holde håndverkets fane høyt”.
Vegar Andersen, byrådssekretær for næring og eierskap, var invitert for å snakke om politisk
påvirkningsarbeid, og hvordan vi som forening kunne bli flinkere til å nå frem med budskapet
vårt på en god og effektiv måte. Vegar formidlet dette både med humor og innhold, og var et
friskt pust denne dagen.
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OHIFs Strategiplan 2018-2022

Det handler om å ta kloke valg!

Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) er en uavhengig interesseorganisasjon og
samarbeider like godt med arbeidsgiver- som med arbeidstakerorganisasjonene. Vi
samarbeider også med byrådet i Oslo, Utdanningsetaten, opplæringskontorer, skoler,
næringslivet og andre organisasjoner.

Vi har samlet vårt arbeid og strategi innenfor seks kloke kategorier:

OHIF - strategiplan 2018-2022
Klok Gårdsdrift
Interne mål:
•

Gårdsdrift

Eksterne mål:
•

Kloke Innkjøp
Kloke
løsninger

Fremme
medlemmenes
næringspolitiske
interesser

Veldrevet med høyest
mulig utleiegrad

Oslomodellen
Seriøsitet i
arbeidslivet

Klok Fagutdanning

Ungdom og ungevoksne inn i yrkesfag
Innovation Challenge

Klok Arbeidsinnvandring

Kvalifisering av
utenlandsk
arbeidskraft

Klok Fremkommelighet

Kloke Tilsyn
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Fortsette å yte service
til Oslo sin befolkning

Tett samarbeid med
Arbeidstilsynet og
Fair Play Bygg Oslo

«Såkornmidler» - Lettere å være laug
Det er mulig å søke om «Såkornmidler» fra OHIF. Midlene skal gjøre det lettere for laug å
drive laugsaktiviteter som kurs, utstillinger, markeringer i lauget, m.m.
Søknaden kan maksimum tilsvare innbetalt årskontingent (antall medlemmer lauget har i
OHIF * 500 kr) til OHIF og fordrer at lauget selv skyter til like stor sum som det søkes om fra
OHIF. En aktivitet der søknad blir godkjent finansieres dermed 50% av OHIF og 50% av
Lauget.
Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av
laugsmedlemmene.
I praksis kan lauget ved dette såkorn-tiltaket få tilbake hele OHIF-årskontingent til
laugsaktivitet.
Søknadene vil bli behandlet av representanter fra OHIF-styret.
Gå gjerne inn på våre nettsider og se nærmere på søknadsskjema: Såkornmidler

Covid-19 gir utfordringer for å samle medlemmer og fag
Grunnet smittehensyn ble det ikke anledning til å gjennomføre årskonferanse, fag- og
svennebrevutdeling, hederstegnutdeling eller medlemsmøte i 2020. Administrasjonen savner å
møte medlemmer til hyggelig faglig og sosialt samvær, men vi håper tidene vil endres snart og at alle holder seg friske.

12.03.2020
«I dag kommer den norske regjering med de sterkeste og mest inngripende
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig»
– Statsminister Erna Solberg
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En svenneprøve uten sidestykke
Det er ikke hvert år OHIF deler ut svenneprøvemedalje, og desto sjeldnere til en baker. Det
var derfor ekstra stas da vi mottok en innstilling på bakersvenn Ida Birgitte Vonheim hos
Åpent Bakeri. Juryen var over seg av begeistring og skrev blant annet dette:
«Det er en glede for nemda å innstille Ida Birgitte Vonheim for svenneprøvemedalje. Vi ga
meget godt bestått, men dette var en prøve som kvalifiserer til også en medalje. Vi har vært
sensorer i snart 30 år, og bedømt mange prøver, men denne mangler sidestykke. Vi har ikke
sett maken til god utførelse. Alle produktene hadde særdeles god kvalitet. Hun viste en
spesiell god forståelse for prosessene i faget, og hun viste en sikkerhet og ro som imponerte
oss. Og med dårlig søking til faget, er det fantastisk, å kunne vise hvor høyt man kan komme
med en særdeles bra innsats».
Grunnet koronarestriksjonene og avlysning av fag- og svennebrevutdelingen i Oslo Rådhus,
fikk vi ikke overlevert det gledelige budskapet under normale omstendigheter – Men OHIF
tok turen til produksjonshallen på Sagene en tidlig september morgen, og gav både henne og
kollegene en skikkelig overraskelse. Den glade bakeren fikk sin velfortjente hyllest og ble
overlevert både blomster og et bevis på medaljen. En mere høytidelig overrekkelse er lovet
henne så snart samfunnet åpner for dette. OHIF laget i anledning besøket en liten film som
viser den stolte bakeren. Filmen ligger på våre Facebook-sider.
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KLOK FAGUTDANNING

Med «lærlingeskoa» på – OHIF inviterer til en dag utenom det vanlige
Hvordan forklare en praktisk arbeidsdag i byggebransjen til personer som aldri har forsøkt
det? Hvordan er det er å jobbe ute i bedriftene som lærling eller fagarbeider i Oslo i dag? Vi
sendte ut denne invitasjonen til politikere, samarbeidspartnere og journalister i januar 2020:
Invitasjon til å jobbe som voksenlærling i tømrerfaget en arbeidsdag
Administrerende direktør i Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) har siden sommeren
2019 jobbet som voksenlærling en dag i uken i en opplæringsbedrift i tømrerfaget i Oslo.
Dette i et forsøk på å ta svennebrev som voksen gjennom realkompetansevurdering, arbeid i
opplæringsbedrift, ordinær teorieksamen og til sist svenneprøve. Tømrerteorieksamen TMF
3102 ble gjennomført og bestått før jul. Nå gjenstår mer praktisk arbeid.
Eksperimentet er igangsatt for å få førstehånds kjennskap til hva som egentlig ligger i et
svennebrev, hvilke veier kan man følge som ung voksen i en opplæringsbedrift med fast
ansatte, faglærte og lærlinger. Bedrifter som alle ønsker, men som det blir stadig færre av.
Her kan man med arbeidsbuksene på følge livet i en slik bedrift, men oppgaver, konkurrenter,
leverandører og kunder tett på. I spisepausene på en sammenrullet glavarull får man
diskutere hva 20 år gamle svenner tror på og drømmer om – og den glavarullen inviterer vi
deg til å sitte på når du har fortjent det ved å jobbe en dag som voksenlærling i tømrerfaget.
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Responsen var overveldende og lot ikke vente på seg. I løpet av kort tid hadde vi nesten alle
de aktuelle datoene booket. «Lærlingene» som deltok var: Heidi Norby Lunde (H), Øystein
Sundelin (H), Kamzy Gunaratnam (Ap, varaordfører i Oslo), Hans-Christian Gabrielsen
(Leder i LO. Bildet under), Marte Gerhardsen (direktør i Utdanningsetaten), Victoria Marie
Evensen (nærings- og eierskapsbyråd i Oslo), Anna Tønder (FAFO) og Mats A.
Kirkebirkeland (Civita) og Trygve Svensson (Agenda).

LO-sjefen Gabrielsen (til høyre) i prat med svennene i lunsjen. Foto: Jan Erik Østlie – Fri Fagbevegelse

En liten oppsummering – erfaring fra prosjektet:
«Lærlingene» for en dag fikk møte fagarbeidere, lærlinger, voksenlærlinger og
underentreprenører. Lunsjen var naturligvis et høydepunkt, både fordi alle var sultne som
ulver og fordi praten gikk lett om fagutdanning, konkurranse og det å være ung fagarbeider i
Oslo.
«Lærlinger» som kommer fra kontorjobber er ikke like i like god form som de som står i faget
hver dag. Det viste seg å være en utmerket blanding av skjemt og alvor gjennom arbeid der vi
ble grundig slitne sammen. Slitne folk er kan hende mer ærlige og direkte og det speiles begge
veier. Du pakker ikke inn det du tenker i vatt når du blir tilstrekkelig lang i armene. Dette ga
en åpen og ærlig dialog.
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Vi tror de mange besøkende «lærlingene» fikk øynene opp for hvor krevende yrkesutøvelse
faktisk er, at presisjonsnivået er høyt og at høy kvalitet på materialer og lav pris ikke er
forenlig. En «pappdør» som skulle gjenbrukes – i seg selv miljøvennlig - datt for eksempel ut
etter at lærlingene hadde justert i 4 timer fordi «pappkarmen» var utslitt og ikke ga støtte til
karmhylsene. Lav kvalitet er vanskelig å gjenbruke og reparere.
Vi opplevde at tankegodset til OHIF med Kloke-strategien som totempæl, fikk medvind fra
«lærlingene» uavhengig av partibakgrunn og ståsted. Kloke strategien søker vinnere rundt
bordet for samfunn, bedrift og lærling. Da «lærlingene» sjanglet slitne og lykkelige ut porten
klokken 15 i en korona-stille by, tenkte vi at de alle var en god erfaring rikere og at OHIF vil
bli lyttet til ved en senere korsvei.

Heidi Norby Lunde (H) sammen med arbeidslaget fra Beto Bygg.

«Jeg syns det offentlige må bli bedre på å utforme kontraktene sine så vi ivaretar
de små og mellomstore bedriftene. Det er særlig de som tar imot og følger opp
lærlinger, som holder på norsk fagkompetanse og som utgjør hjørnesteinen i norsk
økonomi»
Heidi Norby Lunde
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OHIF gikk på bedriftsbesøk og var «lærling for en dag»
Det er viktig for OHIF å møte medlemmene. I koronatiden ble det mindre arrangementer og
færre møtepunkter. Hilde Bergh, kommunikasjonssjef i OHIF, inviterte dermed seg selv ut i
medlemsbedrifter for å være «lærling for en dag» - Og for å høre hvordan arbeidshverdagen
er, hvilke utfordringer de møter, hva som fungerer godt – og hva som fungerer mindre godt.
En god anledning var det også for å profilere de gode opplæringsbedrifter i OHIFs nyhetsbrev
og på sosiale medier. Det er viktig for OHIF å fremme bedrifter som har faste ansatte,
faglærte og lærlinger i en tid hvor veldig mange vektlegger pris høyere enn faglig kvalitet og
seriøsitet.
Møbelverkstedbedriften B-Wood på Høvik, blikkenslagerbedriften Olaf Johansens Eftf. A/S
og Hilde Nødtvedt (mester i filigransfaget) fikk besøk i 2020.
Bildet nedenfor er tatt på taket av St. Magnus katolske kirke i Lillestrøm hvor Olaf Johansens
Eftf. A/S utførte buet sinktekking.

«Den som tror man er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig»
Ukjent
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KLOKE INNKJØP
Oslomodellen
Oslo Kommune lanserte Oslomodellen 19. mai 2017. Hensikten med Oslomodellen var å
stille klare krav til et seriøst arbeidsliv og bruke kommunens innkjøpsmakt som tilsvarer ca.
26 milliard kroner/år til å fremme seriøsitet og rekruttering.
Standardkontraktene til Oslo Kommune stiller blant annet krav om tarifflønn mellom
oppdrag, og at minst en på hvert arbeidslag skal beherske norsk språk. I tillegg skal det kreves
minst 50 % fast ansatte, 50 % faglærte og 10 % lærlinger ved offentlige innkjøp (med
terskelverdi 1,1 million kroner).
Oslo Håndverks- og Industriforening brukte erfaringer fra koronavåren til å lage en revidering
og forbedring av Oslomodellen.
Oslomodellen versjon 2.0
Målsetting med revisjon av Oslomodellen:
•

Oslo Kommune skal være et flaggskip for seriøsitet og bidra til å utdanne fagarbeidere til
et marked som sysselsetter og tjener redelige penger på faglært kompetanse og bidrar til
kommunekassen i form av skatt, moms, arbeidsgiveravgift m.m. Samtidig hindre og
redusere sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og rettslig oppfølging av juks. Dvs. dette
er en seriøsitetsmodell som nå revideres for å øke effekten samtidig som den blir et kraftig
motkonjunkturtiltak under økonomisk koronaresesjon i Oslo.

•

Sørge for at antall læreplasser i de gode opplæringsbedriftene opprettholdes og økes. Ikke
tvinge bedrifter som egentlig ikke vil ha lærling til å ha det. Det er ikke bra for noen.

•

Sikre at det i det hele tatt finnes faglærte med fagkompetanse i Oslo, når denne krisen er
over.

•

Sikre at kommunens ordinære og evt. ekstraordinære bevilgninger IKKE sluses til å få
mye mer av det vi trenger mye mindre av; arbeidslivskriminalitet, sosial dumping,
skattesvindel, stimulering av ufaglærte, løsarbeidere og helst fritt for lærlinger. Det hjelper
ikke å galoppere, hvis det går feil vei.
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Oslomodellen 1.0 revideres til Oslomodellen 2.0 ved at Oslo Kommune lager Lille Doffin
•

Det etableres et Lille Doffin – en digital markedsplass for Oslo kommunes oppdrag.
Lille Doffin utvikles av Oslo Kommune, bransjeforeninger og opplæringskontorer i
fellesskap. Gode erfaringer fra Oslo Kommunes utvikling av HMS Reg bringes videre
og eventuell integrering med HMS Reg vurderes.

•

Dette bør gjøres raskt og som en pilot for bygghåndverksfagene mal-, mur og tømmer
i Oslo. Oslomodellen 2.0. bør evalueres løpende og måles hvorvidt
opplæringsbedriftene kommer inn i dette markedet, om antall lærlinger hos Oslo
kommune øker, om den faktiske kostnaden for håndverkstjenester øker m.m. Det at
Oslo kommune kjøper tjenester av de som utfører tjenester ved bruk av fast ansatte
faglærte og lærlinger og ikke bare formidler andres tjenester, bør også gi besparelse.

•

Terskelverdiene rører vi ikke ved, men seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen
gjelder uavhengig av terskelverdi.

•

Et sentralt poeng er at krav til lærlinger og faglærte må knyttes til hvert enkelt fag og
ikke prosjekt. (I dag leverer de tekniske fagene lærlingekvoten i prosjektet og
bygghåndverksfagene er veldig svakt representert med lærlinger) og lærlingene må ha
en kontrakt med et opplæringskontor i faget.
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•

I Lille Doffin lages en enkel vektingsmodell som vektlegger andel lærlinger, andel fast
ansatte og andel fagarbeidere i tillegg til pris. Tilbudt timepris forventes å gå opp.
Produktivitet, kvalitet, lærlingeantall m.m. forventes å gå opp. Faktisk kostnad som
kommunen betaler og sosial dumping og arbeidslivskriminalitet forventes å gå ned.

•

Lille Doffin må legge opp til at kommunen bestiller jobben av den som gjør jobben og
hvis tilbyder ikke har tenkt å gjøre den selv må tilbyder opplyse ved tilbudsavlevering
hvem som skal gjøre jobben. Det enkle er det beste.

•

Lille Doffin må være mest mulig åpen slik at bedriftene ser hvilke andre bedrifter de
konkurrerer mot og de som har dugg på brilleglassene når de oppgir egne andeler
fagarbeidere og lærlinger på Lille Doffin, kan bli avslørt av seriøse konkurrenter.

•

Kompensasjonsordningen for korona er forbilledlig – alle kan se hva alle andre har fått
i støtte.
Dersom man stiller reelle krav til fast ansatte, faglærte og lærlinger i bedrifter som får
lov til å inngi tilbud til kommunen, skjer minst 5 ting:

1. De som i dag turnerer i dette markedet vil bli interessert i fast ansatte, faglærte og
lærlinger.
2. De som har fast ansatte faglærte og lærlinger vil bli interessert i dette markedet.
3. De motkonjunkturtiltakene staten antakelig vil pøse inn i kommunene for å holde
hjulene i gang kommer til bedrifter med fast ansatte, faglærte og lærlinger- ikke det
motsatte.
4. Antakelig vil kommunene også oppleve at den reelle kostnaden for jobben blir lavere
på tross av en høyere tilbudt timepris – samtidig som kvaliteten blir høyere. Det er
kostnaden for utført håndverk og varighet man betaler, og ikke tilbudt timepris.
5. Tilsynsmyndighetene vil få en lettere jobb og arbeidskriminaliteten vil antakelig gå
ned. Dette fordi hvis noen selger samme håndverkstjeneste til en pris som er svelt i
hjel for andre, så er det egentlig ikke mulig - uten å øke arbeidsmengden for
tilsynsmyndighetene..

«Gi oss god politikk – så skal jeg gi dere god økonomi».
Joseph-Dominique Louis
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Bedriftsbesøk med byrådene
14. oktober fant næringsbyråd, finansbyråd, varaordfører, opplæringskontor for tømrerfag,
opplæringskontor for elektro og Oslo Håndverks- og Industriforening, sammen hos Oslo
Entreprenørbedrift på Voksen skole.
Initiativet kom opprinnelig fra varaordfører Kamzy Gunaratnam som ønsket et bedriftsbesøk
til en Oslomodell-bedrift. Thomas Jacobsen fra Oslo Entreprenørbedrift ønsket oss alle
velkommen. I tillegg til å fortelle om prosjektet, kunne han sammen med lærlinger fortelle
hvordan Oslomodellen fungerte i praksis. Entreprenørbedriften hadde fått dette oppdraget på
tross av at de ikke kunne tilby laveste pris til Undervisningsbygg - noe som mest sannsynlig
ikke hadde skjedd før Oslomodellen ble gjeldende. Han understreket at det å satse på fast
ansatte, fagarbeidere og lærlinger nødvendigvis krevde at man fikk en pris som dekket
kostnadene ved faktisk å ha dette.
Jacobsen hadde et ønske om at bedrifter som Oslo Entreprenørbedrift ble tatt med på råd ved
revisjon av Oslomodellen, ganske enkelt fordi de sitter med skoene på. Lærlingekravet på 10
% fungerte litt halvveis. De tekniske fagene fyller gjerne opp kvoten for
bygghåndverksfagene. Ingen er tjent med en entreprenørbedrift som tar inn lærling kun for å
oppfylle Oslomodellens krav – En slik lærling kan lett bli en ensom svale som ingen egentlig
bryr seg om. Det viktige er at lærlingen faktisk lærer noe, fullfører fagutdanningen - og at
bedrifter som satser på lærlinger for å utdanne egne fagarbeidere, får reell markedstilgang.
Bivirkninger av Oslomodellen bør søkes fjernet ved neste revisjon av modellen.
Både Jacobsen, opplæringskontoret for tømrerfaget og OHIF signaliserte at en pilot der et
kommunalt foretak testet ut en prekvalifisering av bedrifter med høyt antall fagarbeidere, fast
ansatte og lærlinger kunne være spennende. Tanken var at disse bedriftene igjen fikk
konkurrere med hverandre på pris på for eksempel rammeavtaler. Hypotesen er et en høyere
tilbudt timepris fra slike pre-kvalifiserte bedrifter likevel vil være god butikk for kommunen.
Dette fordi det kommunale foretaket kjøper inn håndverk til en vesentlig høyere produktivitet,
med selvstendig fagmessig utførelse - og høy og varig kvalitet på leveransen. I vårt bruk- og
kast samfunn er holdbarhet et nøkkelord. Holdbarhet er et resultat av fagkompetanse og et
faglig godt utført arbeid.
Hvis kommunen ønsker fagarbeidere i Oslo må kommunen bidra til etterspørselen. Oslo
Kommune må bruke sin innkjøpsmakt til å etterspørre håndverksbedrifter som helt reelt satser
på fagarbeidere og lærlinger. Videre må kommunen tilby anstendige vilkår - og ikke vekte
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laveste pris som sterkeste foretrukne kvalitet. Lav pris og høy kvalitet har aldri gått hånd i
hånd. Bygg som holder tre ganger så lenge og koster dobbelt så mye er god butikk! Nettopp
fordi «bivirkningene» er rekruttering til fagene, et organisert arbeidsliv, mindre
arbeidskriminalitet og en større miljøgevinst gjør det til en vinn–vinn for alle.
Finansbyråd Einar Wilhelmsen signaliserte at Eftas overvåkingsorgan, ESA, var begrenset
begeistret for Oslomodellen. Men - Finansavdelingen mener ESA tar feil, og at det har vært
helt nødvendig med svært strenge tiltak for å snu den uholdbare utviklingen de så i Oslo. De
mener historien viser at det var riktig og nødvendig: «Oslomodellen har nå virket ca. 3 år, det
er ingen tvil om at modellen har vært avgjørende for å redusere risikoen for
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping vesentlig. Vi mener kravene som stilles er lovlige,
og kommer til å følge denne prosessen tett fremover».

Finansbyråd Einar Wilhelmsen og byråd for næring og eierskap Victoria Maria Evensen. Kamzy Gunaratnam måtte gå litt
før dette bildet ble tatt.
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KLOK ARBEIDSINNVANDRING
Når det gjelder NOKUT ordningen kom det en erfaringsrapport for godkjenningsordningen
sommeren 2020. OHIF svarte på denne i nedenstående brev 24.8.2020.
Til NOKUT
Sendes som pdf vedlagt mail til silje.molander@nokut.no og med kopi til Fellesforbundet,
BNL, Kunnskapsdepartementet og OHIFs ressursgruppe for NOKUT ordningen.
Erfaringsrapport: Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.
Oslo Håndverks- og Industriforening viser til ovennevnte erfaringsrapport og de 5 alternative
modellene som legges frem.
Intensjonen med ordningen den gang lovforslaget var under arbeid finner man i forarbeidene
til lovbestemmelsen, Prop 72 L kapittel 6.1. Slik vi leser dette var hensikten med ordningen å
redusere arbeidslivskriminalitet og få kartlagt og sortert rett kompetanse til rett sted. I
utgangspunktet var målet til departementet likestilling, men NHO argumenterte mot dette
bl.a. på grunn av tariffmessige konsekvenser og fordi de vurderte at en rekke utenlandske
yrkeskvalifikasjoner ikke hadde samme omfang som norske. Løsningen ble en sidestilling.
Når ordningen skal evalueres bør den måles på om den har effekt mot arbeidslivskriminalitet
og om den sorterer «rett kompetanse på rett plass». Sagt på en annen måte; Hvis den gir
avslag til folk som søker godkjenning som tømrere, godkjenner dem som trevaresnekkere og
de fortsetter å jobbe som tømrere og samtidig oppfyller Oslomodellens krav om fagarbeidere
i tømrerfaget i kraft av sidestilte svennebrev som trevaresnekkere – så virker ordningen ikke
slik den var ment.
Hvordan ordningen bidrar til å bekjempe arbeidskriminalitet bør også evalueres nærmere.
Når det er sagt er NOKUT ordningen nybrottsarbeid. Det er svært sjelden at man treffer
spikeren på aller første slag hvis man aldri har spikret før. Derfor er det viktig med
ordningen at man laster med lite ressurser i starten og justerer kursen etter hvert som man
ser virkningene og utvider med mer ressurser når man ser at ordningen fungerer i forhold til
ordningens mål.
Når det gjelder erfaringsrapporten ser vi for oss en 6. modell der NOKUT siler kandidater ut
fra søknad og vitnemål fra utenlandske yrkesskoler og som deretter går opp til ordinær
yrkesteoriprøve i faget og etterfølgende svenneprøve organisert av utdanningsdirektoratet,
opplæringskontorer og prøvenemd i Norge. Målet er likestilling – Utfordringen er språk.
Når det gjelder rett kompetanse på rett plass, er det viktig at ordningen har legitimitet. Det
er viktig at innkjøpere av fagarbeid får fagarbeidere og det er viktig at det ikke lages en slags
sidestilt B – håndverker som trekker A- håndverkeren ned. Yrkesfag trenger tiltak som løfter
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status for fagarbeideren og ikke tiltak som bidrar til å svekke statusen. En fagutdanning og
bestått svenneprøve skal være gjevt og nivået for godkjenning av norske og utenlandske
fagarbeidere bør være likt. Det vil være nærmest umulig å forklare private og offentlige
innkjøpere at sidestilte håndverkere er å vurdere som jevnbyrdige mens likestilte håndverker
er kompetansevurdert på samme vis. Samtidig skal sidestilt godkjente håndverkere ikke ha
rett på tariffert minstelønn. Dette vil trekke status og lønnsvilkår for likestilte/ ordinært
godkjente håndverkere ned slik vi ser det.
Når målet er «rett kompetanse på rett plass» mener vi det er viktig at målet om likestilling
står fast og at søkere som mangler noe kompetanse får mulighet til å fylle på denne
restkompetansen gjerne i forbindelse med fornyelse av fag- og yrkesopplæringen i 2020.
Vi foreslår at vår ovennevnte modell testes ut som pilot i ett fag, for eksempel møbelsnekker.
Det å beslutte en omlegging av hele godkjenningsordningen i tråd med ett av de 4 nye
forslagene i erfaringsrapporten (ett forslag er status quo), tror vi er den sikreste oppskriften
på å gå fra en grøft og over i en annen grøft. Nå er tiden inne for å teste ut et løp med
praktisk godkjenning og gjerne i ett fag der misnøyen med dagens ordning er størst. Videre
høste erfaringer i samråd med de fagkyndige og justere kursen.
Vi ønsker lykke til med arbeidet og stiller gjerne opp i nærmere samtaler for å utdype vårt
syn.

Kunnskapsdepartementet nedsatte en egen arbeidsgruppe for NOKUT-ordningen som leverte
sin innstilling i november 2020. Arbeidsgruppens anbefaling var å videreføre ordningen som i
dag, med noen mindre justeringer, som en dokumentbasert godkjenningsordning for
utenlandsk fag- og yrkesopplæring.
Justeringene dreiet seg om en høring i forbindelse med begreper som i dag skaper en
utfordring i forvaltningen, klagenemnd for ordningen og at det utformes en veileder for
sakkyndige i deres vurderingsarbeid.
Det ville vært svært oppkvikkende om ordningen hadde testet ut et praktisk spor for likestilt
godkjenning gjennom yrkesprøving, slik OHIF har ytret ønske om over lang tid.

«Den som ikke vet – skal ikke skamme seg over å måtte lære».
Hadith
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Regjeringens målsetting
1. Bedre utnyttelse av
fagkompetanse i Norge
«rett mann på rett plass»

Strategikart godkjenning av utenlandsk
arbeidskraft

2. Hindre arbeidskriminalitet
Søkere
Hvem ønsker vi inn i ordningen?
Hvorfor skal de velge
godkjenning?
Hvilke assosiasjoner skal de få
når de velger å søke godkjenning
av sin fagutdanning? Hva får de?

Aktiviteter
Etablere system for kontroll og
sammenlikning av
fagkompetanse
Endres til
NOKUT: markedsføre ordningen
, mottak av søknader og vurdere
ekthet, godkjenne læreplaner
med sakkyndige og melde opp
til følgende løp:

Ressurser
NOKUT har system for
oversetting dokumentkontroll
og samarbeid med fagkyndige

Sentralgitt teorieksamen

Utdanningsdirektoratet har
kontroll på 5 timers
eksamenene
Opplæringskontorene har
kompetanse i yrkesprøving og
svenneprøvegjennomføring og
har gode prøvenemnder

+

Svenneprøve

=

Godkjent fagarbeider

Opplæringskontorene kunne ha
ansvar for denne
gjennomføringen.
Språk er en utfordring.

Språkkompetanse i norsk er en
ressurs vi ofte vil mangle
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KLOKE TILSYN
Fair Play Bygg Oslo og Omegn
11. oktober 2018 ble Fair Play Bygg Oslo og Omegn lansert i Håndverkeren. Modellen er
bygget på Uropatruljen i Trondheim og er en dugnad mellom arbeidsgiversiden og
fagorganisasjonene. Prosjektets hovedmål er å kjempe for en seriøs byggenæring med like
konkurransevilkår, gjenopprette omdømmet til byggebransjen, øke rekrutteringen, avsløre og
fjerne de som ødelegger omdømmet - Og sørge for at bedrifter med fast tilsatte, faglærte og
lærlinger skal konkurrere på like vilkår - Ikke mot kriminelle aktører - Rett og slett «fair
play».
I 2020 leverte Fair Play Bygg inn 230 varsler til offentlige etater. De fleste varslene ble sendt
A-krimsenteret i Oslo. Typiske varsler var knyttet til svart arbeid, sosial dumping, grov
utnyttelse, ID-tyveri og dårlig innkvartering. Flere av bedriftene det ble varslet om, har
mottatt korona-støtte og Fair Play Bygg mistenker at noen av disse bedriftene har kontakt med
andre kriminelle grupper.
Fair Play Bygg vil gjerne ha tips fra OHIFs medlemmer. Gode tips er «ferskvare» og få gjerne
med i tipset; adresse på byggeplass, navn på bedrift/ oppdragsgiver, registreringsnummer på
biler og gjerne bilder. Alle tips behandles konfidensielt og Fair Play Bygg opplyser bare om
kilde hvis det er avtalt. Tips kan sendes rett til lars.mamen@fairplaybyggoslo.no
Styret i OHIF vedtok i styremøte 4.5.2020 at OHIF skulle være medlem i Fair Play Bygg Oslo
og Omegn fra og med 2021 med en årlig kontingent på kr 50 000.

«Det er bedre å henge sammen, enn å bli hengt hver for seg»
Benjamin Franklin
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KLOK FREMKOMMELIGHET
Nullutslippssoner er et av tiltakene i Oslos nye klimastrategi, og strategien peker spesielt på
tre området:
•

Alle kjøretøy i Oslo skal være uten klimautslipp, og trafikken skal reduseres.

•

Oslo skal fase ut all bruk av fossil diesel på alle bygg- og anleggsplasser.

•

Mer klimavennlig forbruk og mindre avfall. Og utslippsfri avfallsforbrenning.

I budsjettet for 2021 får Bymiljøetaten (BYM) 4 millioner kroner for å lage et forslag til soner
i byen der bare elbiler, hydrogenbiler eller kjøretøy med annen utslippsfri teknologi får kjøre.
Målet for BYM er å kutte utslippene med 95% innen 2030 – Med innføring av
nullutslippssoner innen 2023-2025. Hvilke områder dette vil omfatte er ennå ikke bestemt,
men signalene tyder på at dette er innenfor Ring1 – Bilfritt Byliv-området.
Prosjekt Bilfritt Byliv har siden starten i 2016 hatt mange prosjekter gående. OHIF har drevet
påvirkningsarbeid for medlemmene på følgende områder:
•

Fjerning av 700 p-plasser – Oppretting av 127 næringsparkeringer med i dag 8 timer
parkeringstid.

•

Endring av kjøremønster.

•

Beboerparkering.

•

Håndverkerkort.

•

Informasjonsdeling/kartsystemer/digitale parkeringsløsninger.

•

Ladestasjoner.

•

Utslippsfrie soner.

*OHIF har ikke hatt påvirkningsmulighet i forhold til utbyggingen av sykkelstinett og de
ulemper det evt. har gitt våre medlemmer.
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Bilfritt Byliv
2016
Målsetting er å skape et bedre bymiljø, økt byliv og bilfritt sentrum
innenfor Ring 1 i løpet av bystyreperioden
Totalt 18 prosjekter

Fjerning av 700 offentlige
p-plasser
Endring av kjøremønster
127 Næringsparkeringer
- 8 timer mot avgift

Beboerparkeringskort

Håndverkerkort
Søkes på hvert år
Engangskostnad
Bedriften må ha betalt
arbeidsgiveravgift, skatt
og forsikringer.
Kortet vil kunne gi
rabatterte priser i bom
og rettighet til å stå på
parkeringsplasser
merket
næringsparkering.
Kortet er knyttet opp til
bilen og vil lett kunne
kontrolleres etter
bilnummer

Endring av
kjøremønster og
informasjonsdeling

Ladestasjoner

Utslippsfrie
soner
2023-2025

https://www.oslo.kommune.no/gatetransport-og-parkering/parkering/kart/
https://stavanger-parkering.no/
https://trondheimparkering.no/

OHIF har deltatt i digitale informasjonsmøter og workshops, sendt inn innspill og hatt møte
med medlemmer i foreningen som har engasjert seg i transport- og parkeringsutfordringene.
Det er viktig for medlemmene våre å være informert og oppdatert i de endringene som byen
er- og skal gå gjennom. Som et medlem så fint sa det: «Tenk langsiktig – og selg inn
fremtiden».
OHIF har bedt Bymiljøetaten om å skynde seg langsomt i omstillingen til et grønnere og mere
bærekraftig næringsliv. Dette for at bedriftene våre skal klare å omstille produksjon og
arbeidsform uten å miste bedriftens bæreevne underveis. Vi tror at OHIFs medlemmer gjør
sitt beste for å bytte ut bilpark, effektivisere transport og varelevering, omstille seg til
miljøkrav og velge miljøvennlige produksjonsmetoder og varer – men, at de trenger hjelp til å
gjøre dette på en god og smidig måte. Politikken må kunne møte dem i denne omstillingen
slik at flere bedrifter vil kunne fortsette næringsvirksomhet i utslippsfrie soner og i bykjernene
- Og kunne levere varer og tjenester til befolkningen på en effektiv og god måte.

OHIFs medlemmer er på jobb for deg og meg – I byen – For byen
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KLOK GÅRDSDRIFT
Gården – Rosenkrantz gate 7
Utleie
Det har vært stor stabilitet blant gårdens leietagere i 2020.
Det er ca. 1400 kvm ledig, der 3. etg. Festsal m.m. og 2. etg. Galleriet og
magedanserinnelokalet i baktrappen utgjør de ledige arealene.
Utleie av kontor- og forsamlingslokaler har i koronaens år vært som å selge høns i regnvær.
Det har vært lav interesse, og en stor forhandling omkring 3. etasje gikk i stå våren 2020.
På tross av ledige arealer, er leieinntekten nå større enn den var med Olav Thon Gruppen som
leietager i bygget.
Lokalene annonseres som både kontor- og konferanselokaler på finn.no og næringsmegler
Harald Lahn er engasjert til utleieoppdraget.

Vedlikehold
•

Skiftet aggregat 36.04 og 36.07 med diverse kanalføringer, branntetting,
gjenoppbygging – dette har vært et omfattende prosjekt.

•

Skiftet beslag, takpapp og takrenner med nedløp over fryse og kjølerom indre bakgård.

•

Demontert og kastet gamle og ødelagte kjølemaskiner bakgård.

•

Ryddet opp i vannskade under kjølerom til Hereford.

•

Rehabilitert lokaler til Den norske jordmorforening med belysning, himling, etablering
av nye kontorer med lyddører, sliping av gulv, m.m.

•

Malt opp lokale før innflytting av ny leietager i 5. etg.

•

Diverse opprydding i kjeller og på loft.
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ANNET
ANNET
Kurs – «Hva er bedriften din verd?»
Kurs – «Hva er bedriften din verd?»
Kurset «Hva er bedriften din verd» ble gjennomført 28. oktober av OHIFs administrerende
Kurset «Hva er bedriften din verd» ble gjennomført 28. oktober av OHIFs administrerende
direktør, Eivind Andersen, og revisor, Fongaard, fra KPMG. 8 medlemmer fra OHIF møtte
direktør, Eivind Andersen, og revisor, Fongaard, fra KPMG. 8 medlemmer fra OHIF møtte
frem og det ble en fin kurskveld i Håndverkersalen. Håndverksmesterens (eierens) og
frem og det ble en fin kurskveld i Håndverkersalen. Håndverksmesterens (eierens) og
svennenes verdi ved et salg syntes stor, og mekanismer for å sørge for at disse blir i bedriften
svennenes verdi ved et salg syntes stor, og mekanismer for å sørge for at disse blir i bedriften
og sikrer stabilitet fremover syntes høy enten bedriften blir solgt, eller eier selger seg ned.
og sikrer stabilitet fremover syntes høy enten bedriften blir solgt, eller eier selger seg ned.
Kurset ga ikke svar på hva bedriften er verd, svaret på det er «at det kommer an på». Kurset
Kurset ga ikke svar på hva bedriften er verd, svaret på det er «at det kommer an på». Kurset
forsøkt å belyse «hva det kommer an på». Noen hadde nok ønsket seg en multiplikator man
forsøkt å belyse «hva det kommer an på». Noen hadde nok ønsket seg en multiplikator man
kunne bruke på driftsresultatet, men jo enklere modell eller multiplikator man legger til grunn,
kunne bruke på driftsresultatet, men jo enklere modell eller multiplikator man legger til grunn,
jo enklere er det å bomme.
jo enklere er det å bomme.

Med koronavennlig avstand ser det litt glissent ut i salen, men stemningen var god.
Med koronavennlig avstand ser det litt glissent ut i salen, men stemningen var god.

10. oktober inviterte OHIF medlemmer til en uhøytidelig, leken og gratis innføring i WIX – En
10. oktober inviterte OHIF medlemmer til en uhøytidelig, leken og gratis innføring i WIX – En
hjemmeside-plattform som gjør det mulig for selv den mest uerfarne å lage egen hjemmeside.
hjemmeside-plattform som gjør det mulig for selv den mest uerfarne å lage egen hjemmeside.
Dessverre var det for få påmeldte, men nye muligheter kan by seg igjen.
Dessverre var det for få påmeldte, men nye muligheter kan by seg igjen.
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Podcasten «Utsikt med innsikt» ble til i 2020
I podcast-serien "Utsikt med innsikt" inviterer vi til en uhøytidelig prat i frie omgivelser.
Gjesten velger selv et sted med utsikt, og vi tar med kaffe på jakt etter innsikt. En lett
blanding av alvor og lek, fagstoff og pek - Men mest av alt handler det om faget. Hele serien,
som er i sin spede begynnelse ligger på våre hjemmesider under fanene: Møter og aktiviteter –
Podcast «Utsikt med innsikt». Grunnet smittehensyn har det ikke blitt laget flere i 2020 – Men
vi håper 2021 byr på mange flere.
PODCAST Nr. 1 - "Helt kanon"
Første podcast var med Eivind Andersen, administrerende direktør i Oslo Håndverks- og
Industriforening. Stedet han valgte var kanonhøyden på Akershus Festning, og samtalen gikk
rundt foreningsarbeid og gamle skrøner.
PODCAST Nr. 2 - En "sheriff" blant cowboyer
I andre episode inviterte vi Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og Omegn til en prat rundt
deres arbeid og erfaringer så langt.
PODCAST Nr. 3 - Fjeld møter mur
Murmester, Knut A. Fjeld, er et av våre hederstegnmedlemmer, tidligere styremedlem og en
fantastisk historieforteller. I den tredje episoden av vår podcast-serie kommer det historier
som få kjenner til - både når det gjelder fag, by og morsomme hendelser gjennom tidene.
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Vis – utstilling

Vis-Utstillingen ble åpnet den 16. november i all stillhet på Nye Deichmanske i Bjørvika.
Grunnet Covid-19-utbruddet ble det ingen fasjonabel åpning – ei heller fikk vi mulighet til å
markedsføre det slik vi ønsket. Det skulle ha bugnet av skoleklasser på visning, nysgjerrige
tilskuere, innslag i bransjeblader, avisartikler, prominente gjester og mye mer – Men slik ble
det ikke. Veldig leit for OHIF og alle involverte, men dessverre ikke noe å gjøre med. Vi
håper på stor deltagelse i 2021 – og nye kreative muligheter.
Norges ledende interiørmagasin, Bo Bedre, fikk tillatelse til å skrive en nettartikkel om
utstillingen. I et utdrag fra denne står det blant annet:
Hvordan kan vi få tradisjonshåndverk og design til å blomstre, og gi omverdenen et positivt
og spennende bilde av mulighetene? Hvordan jobber vi for innovasjon og nye bedrifter i
fremtiden? Disse spørsmålene er utgangspunktet for Vis - et fellesprosjekt fra
Håndverkssenteret ved Edvard Munch videregående skole i samarbeid med Oslo Håndverksog Industriforening (OHIF) og Skedsmo videregående skole. – Vis er en arena hvor
fremtidens håndverkere og designere utfordrer hverandre og viser hva som er mulig når
fagpersoner arbeider sammen. Vis skal vise hva som bor i dagens, og fremtidens, håndverkere
og designere, sier arrangørene om prosjektet.

Planleggingen for Vis–utstillingen 2021 med tema Neste generasjon er godt i gang, og
frist for innsendelse av forslag var 31. januar 2021. Det er mulig å følge utstillingen på
Vis sin Instagram, Facebook- og hjemmesiden, www.visutstilling.no
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Veien til svennebrevet i tømrerfaget for en administrerende direktør i OHIF

Forsommeren 2019 var det duket for medarbeidersamtale i OHIF. Vi var kommet til punktet
om kompetanseutvikling for ansatte. Den ufaglærte direktøren sa til den faglærte
pølsemakermesteren og styreleder i OHIF. «Jeg kunne i grunn godt tenke meg å ta et
svennebrev i tømrerfaget.» Svaret fra styreleder kom uten betenkning; «Det må vi prøve å få
til».
Det ble gjort noen forpostundersøkelser. Utdanningsetaten skrev noe slikt som at det ville
være mulig å ta den teoretiske eksamen TMF 3102 som privatist, og at når lærebedriften
mente kandidaten var moden for realkompetansevurdering i henhold til Vg3- læreplanens
kompetansemål, så kunne kandidaten melde seg for realkompetansevurdering hos Oslo
Voksenopplæring. Som utdanningsetaten også skrev, kunne godkjent
realkompetansevurdering/yrkesprøving gi mulighet til å gå opp til svenneprøven direkte, men
at etaten ikke kunne forskuttere resultatet av en slik realkompetansevurdering.
Tja, hva betydde så dette? Mange snodige ord. Realkompetansevurdering, yrkesprøving, TMF
3102? Alle lange turer starter med ett skritt. Første varde måtte bli teorieksamen TMF 3102.
Med sommerferie over Norge gikk jeg i kast med Anders Frøstrups «Rehabilitering», Frank
Bergs «Praktisk Tømrerarbeid», diverse kompendier fra Opplæringskontoret i tømrerfaget og
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«Figursamling for byggeplass» fra Sintef. Ikke lenge etter fant jeg ut at den beste måten å
trenge inn i stoffet på var å ta tegnebrettet fatt, løse tidligere gitte eksamensoppgaver i
tømrerfaget og bruke bøkene til støtte. Jeg løste ca. 15 gamle eksamensoppgaver i
sommerferien og i helgene utover høsten. Foreningen er full av kompetente folk og løsninger
og skisser kunne drøftes når jeg klødde meg i hodet. I tillegg begynte jeg å jobbe som læregutt
hver onsdag i Beto Bygg, og der var mange flinke folk jeg kunne høre med om løsninger.
Noen år tidligere hadde jeg tatt en MBA ved NHH i Bergen. Også her lærte jeg at tidligere
eksamensoppgaver var fin trim før eksamen. Jeg lærte også at når man hadde gjort mer enn 5
eksamensoppgaver begynte de neste å likne hverandre. Slik var det ikke i tømrerfaget. Det var
nytt og nytt, og nytt igjen. En endeløs vri av variasjoner over tema drenering, dampsperre,
bæring, lufting, tak, isolasjon, vinduer og innpakning i liggende eller stående kledning. Også
her mye å velge i.
28. november 2019 var det eksamen TMF 3102 i Ekeberghallen. Jeg har aldri opplevd å ha
så dårlig tid på en eksamen. Oppgaven var tegning av pulttak i målestokk 1:5, opp mot en
vertikal vegg og med luftesjikt, isolering, utvendig tak og innvendig kledning, samt
begrunnelse av løsningsforslagene. Sensuren falt i 2020 og det ble karakter 4.
Arbeidsdagen på onsdagene rullet og gikk. Opp klokken 06 og fremmøte litt før 07. Så i gang
med produksjon. Koronaen kom til landet i mars 2020. Produksjonen fortsatte. I et mørkt rom
der jeg monterte stålstendere med cc 60 i snau 4 meter høyde og isolerte, slo det meg at det
ville være praktisk om læregutten hadde en «lærling». Dermed ble det invitert til «Lærling
for en dag» og ut av koronatåka dukket det opp en rekke flinke «lærlinger» (beskrevet
tidligere i årsrapporten.)
I uke 45 2020 var det yrkesprøving på Hellerud videregående skole. Her fikk jeg en
svenneprøve som skulle bygges med restmaterialer fra skolen. Dette var raust og bidro til å
holde kostnadene ved yrkesprøvingen nede. Selve yrkesprøvingen bestod i å bygge
svenneprøven, men også drøfte løsninger underveis med sensorene, hvorav den ene underviste
på skolen. Før yrkesprøvingen var slutt dukket det opp en mattelærer ved skolen som ønsket å
ta svennebrev i tømrerfaget han også.
I uke 4 2021 gikk svenneprøven av stabelen og jeg fikk lov til å stå i tømrerhallen på
Hellerud. Dette var første uken etter at «Follo-viruset» hadde satt sitt preg på hele
østlandsområdet og det var tvil om prøven kunne la seg gjennomføre. Det gjorde den
heldigvis og med resultat meget godt bestått.
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Jeg har alltid hatt, og har i dag enda større, respekt for de som står i faget som fagarbeidere
og attpåtil klarer å tjene penger på det i et marked med sterk priskonkurranse.
Håndverksfagene har ikke profesjonsbeskyttelse. Lave barrierer for inntreden i markedet,
mange små aktører, homogene tjenester og lett å skaffe informasjon om priser, er oppskriften
på et marked der marginene blir syltynne. Bygghåndverksfagene står i dette hver dag. Det er
mye som skal klaffe og lite som skal gå på tverke om man skal tjene penger på en jobb.
Samtidig er presisjonsnivået på leveranser av godt håndverksarbeid 100%. Det er ikke noe
som heter nesten rett eller nesten tett. Det heter skjevt eller lekk.
Som bedriftseier må man forsøke å differensiere seg bort fra denne priskonkurransen. Dette
kan gjøres blant annet gjennom kvalitet, kompetanse, kortreiste håndverkere, høy
produktivitet, dyktige underleverandører og en sterk merkevare. For en håndverksbedrift
bygges merkevaren gjennom et godt rykte.
Alle lange turer starter med ett skritt. Nå gjenstår den siste varde som jeg håper blir utdeling
av svennebrev i et åpent Oslo Rådhus. Jeg håper andre voksne vil ta den stien jeg har tråkket
og at mattelæreren på Hellerud ringer meg en dag, og hører om jeg kan hjelpe ham å få
inndelingen av underliggere til å stemme på en tømmermannskledning.
Det gjør jeg gjerne! - Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen.
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Kommunikasjon, nyhetsbrev og nettsider
Nyhetsbrevet IPRAKSIS har utkommet i 4 nummer og er sendt ut til alle medlemmer med
registrert mailadresse. Nyhetsbrevet linker til mer omfattende nyhetssaker og bilder på
foreningens nettsider www.ohif.no.
Følg oss også gjerne på:
•

Facebook – Oslo Håndverks- og Industriforening

•

Instagram – ohif1838

•

Twitter – OHIF @og_oslo

Avisartikkel i Aftenposten januar 2020 «Det brenner i håndverksyrkene»
Av: Eivind Andersen - Direktør, Oslo Håndverks- og industriforening (OHIF) og Thomas
Hylland Eriksen - Professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
Ingen vil betale mer enn nødvendig, men det er heller ingen som er fornøyde med et 80% tett
tak. Det er på tide at vi ikke bare lærer oss hva tjenester koster, men også hva de er verdt. Det
brenner i flere håndverksyrker nå, og vi trenger et politisk brannvesen med handlekraft.
I det rike Norge er vi flinke til å finne ut hva ting koster, men det betyr ikke at vi vet hva de er
verdt. Når det gjelder håndverk, er det lett å sammenligne pris, men det billigste er ikke
nødvendigvis det beste.
De fleste er enige i at ribbe med 70% rabatt neppe holder topp kvalitet, og skal du ha ny
kledning på ytterveggen, er det like liten grunn til å gå ut fra at resultatet blir like bra uansett
hvem som setter den opp, uavhengig av hva de kan og hva det koster.
Pareto-prinsippet, formulert av økonomen Vilfredo Pareto i 1896, tilsier at du kan oppnå
80% av kvaliteten med 20% av tiden. Det gjelder på mange områder, og for å spare tid og
penger dropper mange den siste, tålmodighetskrevende innsatsen. Samtidig er det vel ingen
som ønsker seg en 80% rett vegg eller et 80% tett tak.
Kunder av håndverkstjenester oppdager ofte at prisene spriker i alle himmelretninger. Det
kan virke rasjonelt å bestille en rørleggerjobb til 60 000,- som en annen rørlegger har priset
til 100 000,-, men det er ikke nødvendigvis rasjonelt på lang sikt.
Håndverksyrkene er under press. Håndverkerens hånd må læres opp for å bli god, og den er
spesialisert. I Norge har fagopplæring gjennom generasjoner flyttet kompetanse fra mester til
svenn og videre til lærling. I deler av Norge er det fremdeles slik, men i storbyene har
priskonkurransen oversvømte, særlig bygghåndverksfagene, med ufaglærte som verken kan
levere kvalitet som varer over tid eller overføre kompetansen. Ansettelsesmodeller basert på
innleie stimulerer til kortsiktighet og dårlig kvalitet, og oppmuntrer ingen til å ta
fagutdanning.

35

35

Kortsiktig økonomisk rasjonalitet tilsier kanskje at det er lett å tjene mye penger hvis man
kutter noen hjørner i en bransje der alle andre er seriøse. Men når andre følger etter, vil de
som driver seriøst til slutt forlate markedet.
Er det et problem at storbyungdom ikke ønsker seg til yrkesfag i yrker det er under 50%
sjanse for å få en fast jobb med utsikt til tariffert minstelønn? Er det et problem at en rekke av
disse fagene fylles med ufaglærte arbeidsinnvandrere hvorav flertallet jobber som innleide?
Det er litt avhengig av hvilke briller man har på nesen.
For et år siden viste økonomen Simen Markussen (Dagens Næringsliv 16.1.2019) til forskning
som tyder på at «innvandring fra lavinntektsland og Øst- Europa er dårlig for dem av lav
klasse siden de får økt konkurranse om jobbene, men bra for resten.» Han konkluderer med at
en stor del av arbeidsløsheten «hos personer oppvokst i de fattigste hjemmene kan forklares
med innvandring,».
Den enes død ser ut til å være den andres brød. Det at bransjer som mal-, mur- og tømmer
konkurrerer seg i hjel, fører til at de som ikke er i slike bransjer, får billigere tjenester, iallfall
ved første øyekast og på kort sikt. Men et tak bygget av noen som ikke kan bygge tak, skaper
raskt problemer. Store og fuktige problemer.
Mange nordmenn kan fortelle harmdirrende om håndverkere som har levert dårlig arbeid.
Det har gjerne startet billig og endt fryktelig dyrt og sørgelig dårlig. Det er ikke engang
sikkert at det er håndverkere som har vært innom.
Når faktorproduktiviteten faller i byggebransjen, synker tilliten tilsvarende. Tilliten i Norge er
mer verd enn Oljefondet, sier Alexander Cappelen ved Norges Handelshøyskole. Ufaglærte
løsarbeidere kommer med en tung kostnadsside, som samfunnet må betale enten det er i form
av dagpenger, økt antall unge uføre, tap av tillit for yrkesgrupper eller dårlig kvalitet på
håndverk.
En løsning kan være å innføre krav om håndverksbrev i enkelte fag i de store byene i Norge.
Dette vil innebære at man ikke kan starte håndverksbedrift uten å ha minimum svennebrev.
Det er en åpenbar sammenheng mellom pris og kvalitet i håndverk. Høy kvalitet og lav pris
går sjelden hånd i hånd. I lys av klimaendringene vil kortreiste håndverkere som leverer
tjenesten på første forsøk, av høy kvalitet og lang holdbarhet, også bidra til bærekraft.
Da må noen lære seg fagene. Det må lønne seg å jobbe i fagene som fagarbeidere.
En gammel håndverker er som et brennende bibliotek.
Nå brenner det i mur- og mal- og tømmer i de store byene i Norge. Det er behov for et politisk
brannvesen som setter lupen over yrkesfagene, og utmåler den mengde vann som må til for å
slukke brannen og redde stumpene av fag som snart er utbrent.

“Tilliten i Norge er mere verd enn Oljefondet»
Alexander Cappelen – Norges Handelshøyskole
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Stiftelser og fond
Ved årets utdeling fra Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond i oktober ble det delt
ut kr 205 000,- til 14 søkere. Stiftelsens styreleder gjennom året har vært bokbindermester
Stein Julius Johansen.
Administrerende direktør i OHIF, Eivind Andersen, har vært sekretær for styret i Olav
Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond.
Lånet stiftelsen OHIFs Dameforenings boliger for eldre har til Olav Thoresen og hustru
Johanne Thoresens fond ble 1. mars 2017 utvidet med kr 3 887 654, slik at samlet lån utgjorde
kr 15 000 000. Låneopptaket skyldtes Dameforeningens behov for nye varmepumper ved
eiendommen i Pastor Fangens vei 16. Lånet ble utbetalt i mai 2018.
For år 2020 betales 2. avdrag på lånet med 1/20 av lånebeløpet + renter.
Stiftelsene OHIFs Dameforenings boliger for eldre og Christiania Haandverkeres Alders hvile
er stiftelser som driver utleie av boliger. Disse stiftelsenes styreleder har gjennom året vært
murmester Birger Olsen.
Fra og med 2020 tok OHIF over som forretningsfører for Lærlingefondet for Håndverk og
Industri, etter Kirkens Bymisjon. Kommunikasjonssjef i OHIF, Hilde Bergh, har vært
forretningsfører for styret i stiftelsen, og styreleder er møbelsnekkermester Anne Cathrine
Hagen.
Hjemmesiden www.larlingefondet.no ble lagt ned i overgangen og all informasjon ble lagt
under OHIF sine hjemmesider – www.ohif.no – fond og stipender – lærlingefondet for
håndverk og industri. Ny epostadresse til fondet er larlingefondet@ohif.no.
Søknadsskjemaet er revidert og søknadsfristen sammen med utbetalingene redusert til en gang
pr. år – Noe som igjen har redusert administrasjonskostnadene betraktelig. Alle lærlinger er
velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og
Industriforening – og tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn vil bli prioritert.
OHIF er engasjert i varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer. Stockmanns
Hammer er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i
arbeidslivet. Prisen er på kr. 25.000 samt et diplom og en gyllen hammer. Hensikten med
prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt og i byggebransjen
spesielt. Kommunikasjonssjef i OHIF, Hilde Bergh, er i dag styreleder for prisen.
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BILDEKAVALKADE 2019
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Resultatregnskap 01.01. - 31.12.
Foreningen

Gårdsdriften

2019

2020

419 608
0
68 750
7 821
496 179

408 250
0
41 750
0
450 000

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter
Husleieinntekter
Andre leieinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

980 699
18 465
717 351
1 716 515

1 050 389
18 465
446 459
1 515 313

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

-1 220 336

-1 065 313

165 508
0
165 508

162 529
-11
162 518

-1 054 828

-902 795

RESULTATREGNSKAP

5,6
3
6

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

-1 054 828

Note

8

2020

2019

0
10 166 959
65 436
37 085
10 269 480

0
10 133 987
64 308
61 370
10 259 665

1 684 010
721 089
1 990 415
4 395 514

1 584 187
478 213
3 614 428
5 676 828

5 873 966

4 582 836

738
-969
-231

3 505
-401
3 104

5 873 735

4 585 940

1 454 111

1 156 220

-902 795

ÅRSRESULTAT

4 419 624

3 429 720

-1 054 828

-902 795

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
Avsatt til annen egenkapital

4 419 624

3 429 720

-1 054 828

-902 795

Sum

4 419 624

3 429 720

3 516 828

2 374 893

Resultatregnskapet viser et konsolidert resultat etter skattekostnad

40

Eiendeler 31.12.
Note

2020

2019

8 603 901
440 915
9 044 816

6 474 057
562 909
7 036 967

9 044 816

7 036 967

7

332 511
105 138
437 649

750
316 490
317 240

4

19 161 204

16 719 857

Sum omløpsmidler

19 598 853

17 037 097

SUM EIENDELER

28 643 669

24 074 064

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Bygg og Tomt
Inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler

3
3

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og bankinnskudd
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Egenkapital og gjeld 31.12.
Note

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

2

Sum egenkapital

2020

2019

23 214 094

19 697 266

23 214 094

19 697 266

790 924

278 269

790 924

278 269

619 444
947 094
328 975
827 638
1 915 500
4 638 651

521 427
889 085
344 514
438 003
1 905 500
4 098 529

5 429 575

4 376 798

28 643 669

24 074 064

GJELD
Avsetning for forpliktelse
Utsatt skatt

8

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Depositum leiekontrakter
Sum kortsiktig gjeld

8

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 1. mars 2021
Styret i Oslo Håndverks- og Industriforening

Espen Lynghaug
Styreleder

Silje Helen Gulliksen
Nestleder

Åsmund Østvold
Styremedlem

Tina Karoline Hansen
Styremedlem

Bjørn-Gunnar Eliasen
Styremedlem

Kitty Krohn Riege
Styremedlem

Eivind Andersen
Adm. direktør
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter,
kostnadsføres når de påløper.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å
være varig. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster kan være vurdert etter andre regler. Postene dette gjelder omhandles nedenfor.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over perioden.
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Investeringer i langsiktige aksjer og deltagerlignede selskaper, hvor man ikke har betydelig innflytelse,
balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet anses
å være varig.
Selskapets eventuelle ytterligere innskuddsforpliktelse vil fremgå i egen note.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Pensjoner
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp
av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skattefordel vil kunne være oppført i balansen i den utstrekning
fordelen kan anses å kunne anvendes i fremtiden.
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2020

Note 2 Egenkapital
Annen
egenkapital

Sum

Egenkapital pr 31.12.2019
Årets resultat

19 697 266
3 516 828

19 697 266
3 516 828

Egenkapital pr 31.12.2020

23 214 094

23 214 094

Note 3 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel
Anskaffelseskost 31.12.2019
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2020
Akk. avskrivninger 2020
Bokført verdi pr. 31.12.2020
Årets avskrivninger
Avskrivningstid

Kont.mask
Inventar
Forening

Kont.mask/
Inventar
Kunst
Gård

167 954

703 007

167 954
-105 546
62 408

703 007
-324 500
378 507

18 465
0-10år

Bygg /
Tomt

Totalt

7 408 756
2 747 402
10 156 158
-1 552 257
8 603 901

8 279 717
2 747 402
11 027 119
-1 982 303
9 044 816

103 530
617 559
0-10år
2% saldoavskr

739 554

Note 4 Bankinnskudd
I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 220.735,-.
I posten bankinnskudd inngår depositums fra leietagere med 1.915.500,-.

Note 5 Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønn, løpende pensjon, styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2020 vært 2.
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2020

2019

2 251 973
324 153
128 926
29 348
2 734 400

2 109 767
316 942
123 283
14 894
2 564 885
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Note 6 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Ytelser til revisor
Ordinær revisjon eksl. mva.
Rådgivning
Ytelser til Adm.direktør og styret
Lønn, honorar
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

2020
77 033
0

2019
55 250
0

Adm.direktør
1 252 079
86 343
7 206

Styret
215 300
0
0

Adm.dir. har ikke avtalefestet rett til sluttvederlag eller opsjoner i selskapet.
Selskapet har inngått Obligatorisk pensjonsordning (OTP).

Note 7 Fordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke bokført tap på kundefordringer i 2020.
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Note 8 Skatt
2020

2019

767 260
174 196
512 655

732 402
156 683
267 135

1 454 111

1 156 220

5 873 735
-55 938

4 585 940
-42 592

-2 330 250

-1 214 250

3 487 546

3 329 098

767 260
5 638
174 196
947 094

732 402

3 595 109
3 595 109

1 264 859
1 264 859

790 924

278 269

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Formuesskatt
For lite (mye) avsatt skatt tidligere år
Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller *)
Endring i midlertidige forskjeller utenom
fremførtbart underskudd
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt av resultat gård (22%)
For lite (mye) avsatt skatt tidligere år
Formuesskatt
Sum betalbar skatt i balansen

156 683
889 085

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Anleggsmidler
Sum
22% utsatt skattefordel/utsatt skatt

* ) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon og internfakturering med
kr. 65.436 som ikke anses som skattepliktig inntekt.
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Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

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.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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.

Offices in:
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening
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Konklusjon
Vi har revidert Oslo Håndverks- og industriforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 516 828.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Revisors beretning - 2020
Oslo Håndverks- og industriforening

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.

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

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, 02.03.2021
KPMG AS

Ole Christian Fongaard
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Resultatregnskap sammenlignet mot budsjett 2020 og 2021
Foreningen
2020
Regnskap

2020
Budsjett

408 250
0
41 750
0
450 000

420 000

Gårdsdriften
2021
Budsjett RESULTATREGNSKAP

2020
Regnskap

2020
Budsjett

2021
Budsjett

50 000
0
470 000

DRIFTSINNTEKTER
400 000 Medlemskontingenter
Husleieinntekter
50 000 Andre leieinntekter
0 Andre inntekter
450 000 Sum driftsinntekter

10 166 959
65 436
37 085
10 269 480

10 566 264
65 422
55 000
10 686 686

10 810 529
66 553
55 000
10 932 082

1 050 389
18 465
446 459
1 515 313

1 053 952
18 465
1 581 290
2 653 707

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

1 684 010
721 089
1 990 415
4 395 514

1 937 023
446 349
5 167 628
7 551 000

1 936 362
726 348
4 939 136
7 601 846

-1 065 313

-2 183 707

5 873 966

3 135 686

3 330 236

162 529
0
-11
162 518

142 500
0
0
142 500

738
0
-969
-231

7 500
0
-2 000
5 500

7 500
0
-2 000
5 500

-902 795

-2 041 207

5 873 735

3 141 186

3 335 736

1 454 111

841 061

883 862

4 419 624

2 300 125

2 451 874

3 516 828

258 918

253 655

1 112 826
18 465
1 579 428
2 710 719

-2 260 719 DRIFTSRESULTAT

62 500
0
0
62 500

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter

-2 198 219 Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

-902 795

-2 041 207

-2 198 219 ÅRSRESULTAT

Konsolidert resultat
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