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Foto: Jon Marius Nilsson

LAGVIS-utstillingen 2022

Designer: Vilde Hagelund – Skrivebordet «Opus”

Møbelsnekkerlærling: Isak Sjølie Røyrvik, Edvard Munch videregående skole

 Litt om Lykken

Men lykken mine damer og herrer, 

finnes jo ikke i hverken rang eller ytre dimensjoner av ens arbeid.

 Lykken ligger i den arbeidsglede som fyller ens hjerte 

når det times en å levendegjøre noe i ens eget sinn. 

Det personlige forhold til arbeidet, kvaliteten i det vi gjør. 

Sagnet forteller at under bygging av domkirken i Chartres, 

hang en ung steinhugger under taket 

og meislet ut et madonna-ansikt i steinfrisen

 og så forelsket ble han i dette arbeidet, 

at han glemte både mat og søvn, fritid og betaling. 

Og til slutt kom selve madonnaen til å lønne ham, 

hun åpent øynene, så på ham og smilte.

Tale til unge Håndverkere «Glimt og Gleder»

av Johan Bojer
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STYREAKTIVITET 

 

Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt i Laugssalen tirsdag 29.3.2022 rett etter 

medlemsmøte i Håndverkersalen. I styret sitter styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen 

(møbelsnekker), nestleder Åsmund Østvold (tømrermester), Tina Karoline Hansen 

(rørleggermester), Bjørn Tore Teigen (diplompølsemakermester), Kitty Krohn Riege 

(kostymesyermester) og Fredrikke Onsrud (Franke Onsrud Blikkslageri AS). Et godt 

og kunnskapsrikt styre.  

 

Styret 

Styret avholdt 7 styremøter og et styreseminar i Håndverkersalen i 2022. 

Oslo Håndverks- og Industriforening med sitt styre var vertskap for Nordisk Møte i Oslo 

i juni 2022. Dette er et årlig arrangement der Norge, Island, Finland, Færøyene, 

Danmark og Sverige møtes for å dele erfaringer og felles utfordringer. Tema for møtet 

var «det grønne skiftet». 

 

 

  

2022 
på 22 sekunder 

Våren kom med full musikk  
I gården ble det tett trafikk 

Oslomodellen skulle strammes opp i ny drakt 
OHIF hadde mye på hjertet – som også ble sagt 

OHIF møtte derfor i Rådhuset Raymond selv 
Mekanismene bak Kloke Innkjøp er ingen bagatell 

En Æreshåndverker ble utnevnt i stor glede  
Det var en som hadde lært å sy om et klede 

H.M. Dronningen ble utnevnt i eget slott 
Det syntes vi var både stort og flott

Det ble sommer og natten var kort og blå  
De Nordiske foreningene skulle sammen trå 

I Oslo holdt vi det felles Nordiske møte  
Ved Hildes hjelp gikk det som smør og fløte 

På Grefsenkollen en tur blant gamle trær  
Utsikt, tautrekking og tørsteslukkere - også der 

Sist en lunsj for alle Nordens representanter  
Det var sol og taler og flagrende gevanter 

Medlems-, Oldermannsmøte, ja møter overalt  
Det er OHIFs hverdag – ganske kort fortalt 

I 2022 ble utleiegraden 100 prosent i gården  
Det er som en soloppgang - en tidlig morgen 

Det gir såkornstøtte til laug fra forening  
Det gir medvind til arbeid med mening 

Administrerende direktør

Oslo Håndverks- og Industriforening
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6Styreleder i OHIF Bjørn-Gunnar Eliasen
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Styreseminar 

5. september ble det avholdt styreseminar for OHIF i Håndverkersalen.  

Foruten å diskutere foreningsarbeidet, ble det holdt et innlegg av Ole Thorstensen – 

Tømreren som dro til Polen for å prøve seg som arbeidsinnvandrer. En slags faglig 

pilegrimsreise for å utforske stedet og folket som har gitt tømrerfaget det moderne og 

noe nedsettende navnet «polakkarbeid». Dette har nå blitt bok.  

Boken «Bare en jobb» inneholder både en virkelighetsbeskrivelse fra det norske 

arbeidslivet hvor leserne får innsikt i forholdene til arbeidsinnvandrere og deres 

innflytelse på den norske byggebransjen, og en reise til en europeisk virkelighet - en 

polsk byggeplass hvor han må komme både de andre håndverkerne og sine egne 

fordommer i møte. En bok alle burde lese og reflektere over.  

Et interessant og lærerikt møte om hva Thorstensen mener må til for å endre den 

nedadgående spiralen i bygghåndverksfagene.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Klar tale! 

 

Sett krav til at alle må lære 
seg norsk 

Ivareta fagutdanningen 

Ikke senk kravet til 
svennebrev 

Sørg for et forpliktende 
arbeidsforhold 

 

Ole Thorstensen 
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  FORENINGENS STRATEGI 
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Foreningen har en 4-års strategiplan. Nå for 2022 - 2026. Styret mener det er klokt å 

holde på «Kloke-strategien».  

Modulene kan oppdateres med revisjoner av f.eks. Oslomodellen versjon 2.0 under 

Kloke Innkjøp, og slik kan strategien løpende foredles. Vi ønsker å bygge Kloke-

strategien som en merkevare. For at en merkevare skal utløse sterke, varige og 

positive assosiasjoner hos målgruppen (gjerne politikere) må det være tett 

sammenheng mellom strategiske ressurser, levde kjerneverdier og målgruppens 

oppfatning/assosiasjoner. Sagt på godt norsk:  

 

Det man sier man leverer - er det samme som man leverer - er det samme 
målgruppen oppfatter at man leverer. 

 

Dette er viktige sammenhenger i alle medlemsbedriftene våre også, og er ikke så lett 

som det ser ut. Når man lykkes, blir imidlertid målgruppen (kunder/politikere) de mest 

lojale og betalingsvillige fanebærerne for merkevaren av seg selv. En sterk merkevare 

gjør det lettere å velge riktig håndverker/politikk. Stort bedre og billigere markedsføring 

kan man ikke få.  

For inneværende strategiperiode har vi bygget ut strategien med Kloke Grønne Valg. 

Dette fordi vi mener at nøkkelen til det grønne skiftet består av den faglærte 

håndverkerens kompetanse og materialforståelse.  

 

Gode håndverkere produserer ting som virker, varer og kan repareres. 

 

Kvalitet koster og er et motstykke til det du kaster. Lengre sykluser gir lavere forbruk, 

mindre avfall og mindre utslipp. Og er samtidig et redskap til å differensiere faglært 

arbeidskraft bort fra ufaglært. 

 

Håndverkeren produserer for neste generasjon på en bærekraftig måte.  

Både for klima og for fag. 
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KLOK GÅRDSDRIFT  
 

Rosenkrantz` gate 7 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlikehold 

• Skifte av drivskive og wire til personheis. 

• Skifte til sinktak over indre bakgård/festsal, med tilhørende riving av gamle 

tørrkjølere og plattform. Nye nedløp, renner, gesimsbeslag og tekking av alle 

gjennomføringer. Dette var årets store vedlikeholdsprosjekt. 

• Skiftet av lys-styring i Håndverkersal. 

• Ny strømføring til Galleriet fra hovedtavlen. Spleiselag med leietager. 

• Byttet vannmåler. 

• Lagt om soilrør på tak. 

• Byttet et sprukket soilrør i kjeller. 

• Ryddet opp etter liten vannskade i 5. etasje etter lekkasje av kondensvann og 

drensrør som lakk på loft. 

• Ryddet opp etter liten vannskade i kjeller under Pincho Nation der vann kom 

opp av sluk i personalgarderobe etter kraftig regnbyger over Oslo. 

• Ryddet opp etter liten vannskade Old Irish Pub sine toaletter. Spylt rør og lagt 

plan for pigging og utskiftning av rør. Holdes under oppsikt. 

• Byttet styringsmodul på ett av aggregatene hos Hereford Steakhouse. 

• Eksternkontroll (elektro) av gården fra ELVIA den 1.12.2022  

• Diverse 

Utleie 

Det har vært stor stabilitet blant gårdens leietagere også i 

2022. 

Gården var 100% utleid 31.12.22. 

 

 

Bildet: Kommunikasjonssjef og duehvisker Hilde Bergh har akkurat fanget en due som 

har lurt seg inn i baktrappen i Rosenkrantz. 
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*Gjengitt etter tillatelse av Frode Øverli
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KLOKE INNKJØP 
 

Oslomodellen - Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, 

tjenester, bygg og anlegg. 

 

«Oslo kommune skal fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige 
arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar 

samfunnsansvar på alvor» 
 

Oslomodellen 2.0 er i sluttfasen og vil mest sannsynlig bli ferdigstilt vinteren 2023. 

Det er noe usikkert om Oslomodellen har oppnådd det som i utgangspunktet var 

formålet. OHIF formidlet dette i møte med byrådsleder Raymond Johansen og Einar 

Wilhelmsen i Oslo Rådhus 29.april. 

 

Det opererer fremdeles aktører i markedet som konkurrerer med så lave priser at det 

virker umulig å få til med lovlige virkemidler. Dette er observert på Oslo kommunes 

kontrakter, sist ved inngåelse av rammeavtaler i Oslobygg høsten 2022. Pris og kvalitet 

vektes sammen, og ved at prisen er tilstrekkelig lav kryper aktører som skårer lavt på 

kvalitet likevel til toppen av listen. Inntrykket er dessverre at de leverandørene som 

fantes i markedet før Oslomodellen kom i 2017, fortsatt er i markedet. Lav pris og høy 

kvalitet har aldri gått hånd i hånd – og vil heller aldri gjøre det.  

 

I dag virker det som Oslo kommune fremdeles vekter pris tungt. Når «lav pris» har 

vunnet oppdraget, «vris det til» med Oslomodellens krav til slutt. Løsningen mener vi 

er å starte i motsatt ende. Pre-kvalifisere først ut fra kvalitet (som i høy andel fast 

ansatte, faglærte og lærlinger), og deretter la de aktørene som oppfyller kravene få 

konkurrere på pris.  

 

Rammeavtaler bør behandles ut fra samme prinsipp. Bedrifter som har 100% fast 

ansatte, 100% faglærte og som har lærlinger, vil da få markedstilgang i kommunen, 

mens de som har nøyaktig motsatt forretningsmodell presses til å legge om kursen 

180 grader – Noe som var målet med Oslomodellen.  
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I tillegg har omfanget av Oslomodellen økt etter revisjon til Oslomodellen 2.0 gjennom 

høringsrunden. Det hadde vært ønskelig med en noe mer enkel fremstilling av 

modellen hvor kravet fremstår konkret og hvor formålet med kravet oppgis. 

En kontroll gjort høsten 2022 hos det nye regjeringskvartalet avdekket at det var 

oppgitt 30% fagarbeidere på prosjektet. Det viste seg derimot at halvparten av disse 

ikke hadde den formelle fagarbeidertittelen, til tross for at de var meldt inn som 

fagarbeidere. Da er man i praksis nede på 15%. 

 

Avvik i HMSREG 

 

Det ble gjennom et tidligere foredrag holdt av Gunnar Wedde i Utviklings- og 

kompetanseenheten i Oslo Kommune (UKE), vist hvordan avvik ble meldt inn i 

HMSREG-systemet fortløpende og daglig. Antall saker som «poppet inn» var høyt og 

det syntes for Oslo Håndverks- og Industriforening fullstendig uoverkommelig å følge 

opp for kommunen. Det foreslås at man av kapasitetshensyn legger en flat bot til grunn 

for alle avvik som sendes automatisk gjennom systemet, for hvert avvik som kommer 

inn. Denne genereres automatisk i samme øyeblikk det oppstår et avvik. Dette er viktig, 

fordi boten da «smekker inn» akkurat i det avviket oppstår og det gjør det lettere for 

byggeplassleder å følge opp. Det å grave i dette en uke senere blir aldri lett. Hensikten 

med dette er å gjøre byggeplassleder til den beste kontrollør for å hindre avvik og rydde 

opp selv, og med det samme – fordi det er dyrt å la være. Bevisbyrden flyttes over til 

byggeplass og dersom de mener å kunne bevise sin uskyld, må de gjøre det for å 

slippe kravet. Det er billigere enn at kommunen skal ut på plassen og bevise skyld 

lenge etter at avviket oppstod. Et HMSREG-system som genererer feil og som ikke 

følges opp, taper troverdighet og effekt og slik sett sløver det et veldig godt redskap 

som finnes og som kommunen har utviklet.  
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Åpenhet, klarhet og informasjon som virker - i en tid der informasjon drukner i eget hav 

 

Håndverksbedriftenes viktigste verdidriver er et godt rykte og er grunnlaget for nye 

oppdrag. På mindre steder hvor samfunnet er mere gjennomsiktig vil en håndverker 

som gjør slett arbeid lett bli avslørt, og oppdragene deretter bortfalle. Dette kan Oslo 

kommune lære noe av.  

 

OHIF foreslår mer åpenhet og publisering av leverandørenes oppfyllelse av 

Oslomodellens krav, herunder en oversikt som viser leverandørenes navn, org. 

nummer, andel faste ansatte, lærlinger, fagarbeidere osv. Ved å fremvise denne listen 

vil leverandører som oppfyller kravene få vist seg frem på en positiv måte, og «presse» 

både seg selv og andre til å bli bedre.  

 

Det samme gjelder OBS-listen (åpenhet om økonomiske og organisatoriske forhold) 

som allerede finnes i Oslo Kommune – Den bør være offentlig.  

 

Oslo Kommune har ikke automatisk anledning til å avvise leverandører, på tross av 

stadige oppføringer på OBS-listen over foretak som ikke har opptrådt slik de burde. 

Dette må endres. Det skulle ikke være mulig å kjøpe inn tjenester fra noen som 

gjentatte ganger viser seg å ikke være kommunens tillit verdig. Oslomodellens krav 

om fast ansatte, faglærte og lærlinger er også bygget som et redskap for å hjelpe 

kommunen å bli av med uønskede leverandører.   
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KLOK FAGUTDANNING 
 
OHIF arbeider for å ivareta kvaliteten i fagopplæringen og fremme den på en slik måte 

at det blir en attraktiv yrkesvei.   

 

Vi samarbeider med skolebyråden, Utdanningsetaten, barne- og ungdomskolene, 

videregående, høyskoler, opplæringskontor og andre organisasjoner i 

utdanningsspørsmål.  

 

Laugene fremmer saker til oss som vi bringer videre til riktig instans. Det er først og 

fremst medlemmene våre som fremmer sakene. Medlemmene er foreningens største 

ressurs, og sitter på den beste fagkompetansen innenfor sine fagfelt.  

 

 

Aktiviteter som OHIF har deltatt i er blant annet:  

• Debatt hos utdanningsdirektoratets pensjonistforening sammen med Jonas 

Bals, etter innlegg i Dagsavisen om rett til videregående opplæring.  

• Bedriftsbesøk: Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll deltok på 

byggeplassbefaring hos Tømrermestrene Øye og Knutsen på Høyenhall. Dette 

i kjølvannet av revisjonen av Småhusplanen i Oslo kommune – og oppsigelse 

av læreplassgaranttien fra tømrernes opplæringskontor. OHIF arrangerte 

besøket i samarbeid med tømrernes opplæringskontor. 

• Det har vært møte med utdanningsetaten vedrørende fag- og 

svennebrevutdelingen i Oslo Rådhus, og det ble gjort noen justeringer. OHIF 

leser nå opp svennebrevene, mens utdanningsetaten leser opp fagbrevene. 

• OHIF ved administrerende direktør holdt åpningstalen under åpning av 

elevutstillingen på Hjerleid Håndverksskole på Dovre i juni. Styreleder deltok 

også og representerte foreningen. 

 

 

 

 

Foto: Luna Sofie Bergh



17

 
 

17 17 

KLOK FAGUTDANNING 
 
OHIF arbeider for å ivareta kvaliteten i fagopplæringen og fremme den på en slik måte 

at det blir en attraktiv yrkesvei.   

 

Vi samarbeider med skolebyråden, Utdanningsetaten, barne- og ungdomskolene, 

videregående, høyskoler, opplæringskontor og andre organisasjoner i 

utdanningsspørsmål.  

 

Laugene fremmer saker til oss som vi bringer videre til riktig instans. Det er først og 

fremst medlemmene våre som fremmer sakene. Medlemmene er foreningens største 

ressurs, og sitter på den beste fagkompetansen innenfor sine fagfelt.  

 

 

Aktiviteter som OHIF har deltatt i er blant annet:  

• Debatt hos utdanningsdirektoratets pensjonistforening sammen med Jonas 

Bals, etter innlegg i Dagsavisen om rett til videregående opplæring.  

• Bedriftsbesøk: Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll deltok på 

byggeplassbefaring hos Tømrermestrene Øye og Knutsen på Høyenhall. Dette 

i kjølvannet av revisjonen av Småhusplanen i Oslo kommune – og oppsigelse 

av læreplassgaranttien fra tømrernes opplæringskontor. OHIF arrangerte 

besøket i samarbeid med tømrernes opplæringskontor. 

• Det har vært møte med utdanningsetaten vedrørende fag- og 

svennebrevutdelingen i Oslo Rådhus, og det ble gjort noen justeringer. OHIF 

leser nå opp svennebrevene, mens utdanningsetaten leser opp fagbrevene. 

• OHIF ved administrerende direktør holdt åpningstalen under åpning av 

elevutstillingen på Hjerleid Håndverksskole på Dovre i juni. Styreleder deltok 

også og representerte foreningen. 

 

 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/revisjon-av-smahusplanen/#gref
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«Det er veldig koselig å se at håndverket mitt blir verdsatt.  
Det ligger mange timer med hardt arbeid bak for å kunne 

bestå svenneprøven, så det er fantastisk når det blir satt lys på 
den måten - spesielt når godt håndverk så ofte blir oversett» 

- Vilhelm

Foto: Luna Sofie Bergh



19

 
 

19 19 

Fag- og Svennebrevutdeling 

Arrangementet går nå over to dager, to ganger i året – mai og november. Svennebrev 

ble utdelt den den 24. mai og 22. november.   

Seremonien starter alltid i tradisjonen tro presis klokken 18.30 med fanfaren "Til 

håndverkets pris" av S. Caspersen. Oppdraget blir utført av Jon Erik Brekken fra 

Norges Gardeveteraners Drillkontigent. Hovedtaler under svennebrevutdelingen i mai 

var Høyres leder, Morten Steenstrup. I november, næringsminister Jan Christian 

Vestre (Ap).  

 

Svenneprøvemedalje til kjole- og draktsyersvenn  

Etter innstilling fra svenneprøvenemden i kjole- og draktsyerfaget, og med godkjenning 

fra foreningens styre, ble det utlevert en svenneprøvemedalje i 2022. Kjole- og 

draktsyersvenn Vilhelm Almèn Stormer fikk en positiv overraskelse da navnet hans ble 

lest opp av styreleder i OHIF, Bjørn-Gunnar Eliasen. I tillegg til svenneprøvemedalje 

fikk han et diplom og et stipend fra Blikkenslagermester Oluf C. Johanssen og hustrus 

legat på kr. 10.000. 

I nemdens begrunnelse til Vilhelm Almèn Stormer stod det blant annet:  

Hans svenneprøve er fullført på en meget god måte med fokus på kvalitet. 

Dokumentasjonsdelen fremstår som grundig gjennomtenkt og kandidaten 

argumenterer godt for egne valg. Ved valg av materialer har kandidaten overgått 

nemdens forventninger og benyttet stoffer av en særdeles god kvalitet. Kandidaten har 

gjenbrukt en 100 år gammel silkekimono og viser dermed tidsriktig tankegang om 

bærekraftig utvikling.  

Kandidaten har et øye for detaljer som overgår enhver forventning. Han har lagt inn 

eksklusive detaljer i svennestykket som hever designet, som knappebeskytter for ikke 

å ødelegge kjolen under. Antrekket fremstår som elegant og eksklusivt og prøvenemda 

mener kandidaten viser øye for detaljer, mestrer håndverkstekniske teknikker og viser 

stor kreativitet i utforming. 
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Lagvis er en arena hvor fremtidens håndverkere og 
designere utfordrer hverandre- og viser hva som er mulig 
når fagpersoner arbeider sammen. 

22. mars var det vernissasje og åpning av utstillingen Lagvis på DOGA (Design og 

Arkitektur Norge) i Hausmannsgate i Oslo.  Prosjektet Lagvis er et initiativ fra 

Håndverkssenteret ved Edvard Munch videregående skole, og gjennomføres i 

samarbeid med Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) og Skedsmo vgs.  

Overordnet skal Lagvis inspirere fagmiljøer, politikere, institusjoner og publikum, og 

øke anerkjennelsen av håndverksfagene. Lagvis skal gi de unge håndverkerne 

erfaring med å arbeide med kreative oppdragsgivere, og gi designerne mulighet til å 

bygge nettverk med lokale ressurser innenfor prototypebygging og produksjon. I tillegg 

skal prosjektet stimulere til samarbeid mellom ulike fagfelt og vise til at 

kunnskapsutveksling gir bedre produkter og økt læring. Lærlinger og skoleelever i 

fagene møbel, tekstil og gull jobber i dette prosjektet sammen med etablerte designere. 

Målet er ikke å produsere helt feilfrie prototyper, men å vise hva som bor i fremtidens 

håndverkere og designere.  

 

«Jeg kommer med en faglig kompetanse, og hun kommer med en helt annen. 
Så må vi få det til å passe sammen» 

 

- Isak Røyrvik, møbelsnekkerlærling i samarbeid med designer Vilde Hagelund. 

Sammen har de produsert skrivebordet «Opus» som er avbildet på fremsiden av 

årsrapporten.  

Utstillingen ble åpnet av utdanningsdirektør Marte Gerhardsen og leder for 

håndverkssenteret på Edvard Munch, Kristin Brandt. Oslo Håndverks- og 

Industriforening har bidratt med ressurser gjennom foreningen. Det har også 

Lærlingefondet for håndverk og industri. Les mer om prosjektet på: www.lagvis.no 
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KLOK ARBEIDSINNVANDRING 
 

NOKUT - et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Seksjon for 

utenlandsk utdanning har ansvar for å godkjenne utdanning fra utenlandske 

læresteder. 

 

OHIF har engasjert seg i NOKUT-ordningen med ønske om en praktisk prøve for 

utenlandsk fagkompetanse og et mål om likestilling - ikke sidestilling. En underliggende 

utfordring for hele ordningen er språkkompetanse, som igjen er et fundament for å 

drive fagopplæring med lærlinger og generell god kommunikasjon på arbeidsplassen. 

 

Krav om likestilling og krav om håndverksbrev for å drive håndverksvirksomhet ville 

kunne være en barriere mot uregulert konkurranse, og løfte så vel status som 

betalingsvilje for konkurranseutsatte fag. 

OHIF er ikke part i ordningen slik som arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er, og 

opplever å ha begrenset påvirkningsmulighet på tross av flere fremstøt mot NOKUT, 

partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet. Fremstøtene har handlet om 

realkompetansevurdering istedenfor, eller i tillegg til, en dokument-basert vurdering - 

og krav om likestilling av kompetansen med norsk fag- eller svennebrev.    

Fra 1. januar 2023 ble ordningen om godkjenning av utenlandsk fagkompetanse 

overført fra NOKUT til det nå nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (2021) - www.hkdir.no 
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OHIFs medlemmer er på jobb for deg og meg 

I byen – For byen
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KLOK FREMKOMMELIGHET 
 

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 52 prosent i 2023 og 95 prosent 

innen 2030 sammenlignet med 2009-nivået. Derfor trappes også tempoet i 

klimapolitikken opp for å gjøre Oslo til en utslippsfri by. Samtidig skal Oslo bli mere robust 

for å tåle de eventuelle konsekvensene av klimaendringene. 

 

OHIF har også dette året deltatt på flere møter i Bymiljøetatens- og dens 

samarbeidspartneres regi. Temaene som det er jobbet med i 2022 er:  

• Bylogistikk og varelevering i nullutslipssoner. Målet er å belyse hvilke 

konsekvenser en nullutslipssoner vil ha for berørte grupper, og anbefale tiltak 

som er med på å sikre et velfungerende næringsliv, handel og miljø innenfor 

sonen. 

• Ladeinfrastruktur – Hvilken type lading er det behov for, og hvor geografisk det 

skal plasseres. 

• Stenging av Vaterland- og Hammervoldtunnelen 

 

 

Stenging av Vaterlandstunellen og Ring 1  

Trafikkgruppa i OHIF med representant Anne-Karine T. Rynning og Eivind Andersen 

stilte i møte hos Oslo Handelsstands Forening (OHF) den 13.9. Temaet var stenging 

av Ring 1. Lastebileierne (LUKS), Virke, ASKO og Ringnes Bryggeri var representert, 

for å nevne noen. Etter møtet skrev OHIF et utkast til felles debattinnlegg fra OHIF, 

OHF, Virke og LUKS som ble publisert i Aftenposten i september (les «La Ring1 leve» 

under publiserte avisartikler i 2022 lenger ut i årsrapporten).  

OHIF største ressurs er våre medlemmer, og vi har hatt god hjelp i Anne-Karine T. 

Rynning fra rørleggerbedriften Harry Martinsen AS gjennom hele Bilfritt Byliv-

prosjektet. Hun har også stilt på møter i OHIFs regi når det ikke har vært mulig for 

administrasjonen å stille.  
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KLOKE TILSYN  
 

 

 

 

 

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.  

Etter styremøte i OHIF i desember 2022 ble det skrevet en henvendelse til styreleder 

Robert Steen i Fair Play Bygg. Styrets diskusjon gikk fremdeles i retning av at Fair Play 

Bygg hvilte for mye vekt på oppklaring i enkeltsaker, og at saker fra Fair Play Bygg i 

for stor grad eksponerte fagforeningens syn. Det ble oppfattet som vrient å se forskjell 

på Fagforeningen og Fair Play Bygg. Dette er en utvikling som dreier av fra intensjonen 

om at tipsene til Fair Play skal være tørt krutt for A-Krim og Arbeidstilsynet, som på sin 

side skal stå for fortsettelsen. 

Styreleder og ett styremedlem i OHIF avholdt møte 9.1.2023, med representanter fra 

Fair Play Bygg, deriblant styreleder Robert Steen, hos OHIF. OHIF signaliserte igjen 

behovet for nøytralitet i forhold til arbeidsgiver og arbeidstakersiden og oppfordret Fair 

Play til å søke strategiske alliansepartnere, til oppfølging av tips og med sikte på å luke 

ut bakmenn og ikke enkeltskjebner som har blitt ført bak lyset. Man må rive opp røttene 

til useriøs virksomhet. Samtidig sier Fair Play bygg at veien til «røttene» går gjennom 

«blomstene».  

Styret i OHIF har foreløpig valgt å følge Fair Play Bygg Oslo og Omegn videre som 

medlem. 

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    

Fair Play Bygg Oslo og omegn avslører og 
bekjempet arbeidskriminalitet og dokumenterer 

lovbrudd i bransjen 
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KLOKE GRØNNE VALG 
 

Det grønne skiftet har rullet inn over Oslo sentrum siden 2016 i form av Bilfritt Byliv og 

«nullutslipp-soner». Det er ganske grønt i de fleste partier, og temperaturen i politikken 

stiger i takt med den globale oppvarmingen.  

Godt håndverk og materialkunnskap er et resultat av lange tradisjoner med mål om 

høy kvalitet og varighet. Godt håndverk kjennetegnes ved at det som lages virker, varer 

og kan repareres. Yrkesfagene sitter på en grønn nøkkel. Tenk- og selg kvalitet til den 

prisen kvalitet og lange sykluser koster.  

I november dro OHIF-administrasjonen ut sammen med styreleder og møbelsnekker 

Bjørn-Gunnar Eliasen på jakt etter det «perfekte» treet i Aurskog-Høland.  

Det er ikke lett å forklare i politisk påvirkningsarbeid hvordan våre medlemmer jobber 

og hvilken kvalitet og krav de setter til egne ferdigheter og materialvalg. Hva betaler 

man egentlig for når man velger en fagmann?  

Vi fulgte prosessen med å finne, felle og transportere et tre som skulle rå-dreies til en 

kunde. For å få dette i ett godt, kvalitetsmessig og helt stykke, må man ut å «shoppe» 

det av en skogeier man stoler på. En liten kortfilm ble laget og lagt ut på våre Facebook-

sider her 
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https://www.facebook.com/OHIF1838/videos/1311690122973598
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FORENINGSAKTIVITETEN 
 

Hennes Majestet Dronningen er årets Æreshåndverker  
 

6. mai ble Hennes Majestet Dronningen utnevnt til Æreshåndverker 2022 i en audiens 

på slottet. Det er første gang Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) utnevner en 

Æreshåndverker etter inspirasjon fra håndverkerforeningen i København.  

Det er styret i OHIF som innstiller kandidaten. Prisen er innstiftet for å hedre en person 

som har utmerket seg innenfor sitt felt, gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt 

og/eller for håndverksfagene spesielt – Dette i kraft av sitt arbeid og/eller sitt personlige 

engasjement.  

OHIF mener at «Godt Håndverk» har noen felles kjennetegn som kan gjenkjennes og 

anerkjennes på tvers av yrker, og ut over håndverkerstanden. Dette er blant annet 

engasjement og integritet i utøvelsen, et ønske om å gjøre gagns arbeid til nytte for 

samfunnet og enkeltmennesker. Og har en høy etisk og moralsk standard. 

Æreshåndverkeren blir ved utnevnelsen «opphøyet» til å bli en del av 

håndverkerstanden.  

H. M. Dronningen har hatt en stor interesse for håndverk, kunst, kultur og 

kulturminneverk, og viste stor glede over å motta prisen. OHIF ble invitert inn på H. M. 

Dronningens kontor på kaffe og fikk en svært hyggelig og interessant samtale med om 

håndverksfagene, rekruttering, bærekraft og fagenes utfordring i en stadig økende 

konkurranse med lavprisprodukter og useriøsitet.  

 

OHIF er svært takknemlige for at H. M. Dronningen valgte å ta imot prisen. Mer om 

utdelingen kan leses på Det Norske Kongehus sine egne hjemmesider:  

Dronningen utnevnt til Æreshåndverker - Det norske kongehus (kongehuset.no) 

 

 

Dronningen utnevnt til Æreshåndverker - Det norske kongehus (kongehuset.no)

https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=211481&sek=26939
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Fra venstre: Kommunikasjonssjef Hilde Bergh, styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen, Hennes Majestet Dronningen og administrerende 

direktør Eivind Andersen.  

 

Begrunnelse for innstillingen:  

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sin tid i kongehuset engasjert seg og lagt 

ned mye godt håndverk i arbeidet med å ivareta og fornye vår felles kulturarv. Både i 

de offisielle og i de private kongeboliger. Det Kongelige Slott og Bygdøy Kongsgård er 

slik de fremstår i dag resultat av hennes engasjement og kompetanse for å ivareta og 

restaurere de flotte bygningene.  

Hennes Majestet Dronningen har gjennom sine valg av flinke fagarbeidere, klær, 

smykker og sin kunstinteresse satt søkelys på fagkompetanse, kvalitet, godt håndverk 

og gjenbruk av materialer og bygninger. Et fokus som fremmer yrkesopplæringen, 

rekruttering, bærekraft og status for godt håndverk og tradisjon.  

 

 

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff
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Nordisk Møte i Oslo 

3. og 4. juni fikk OHIF besøk av alle håndverkerforeningene i Norden. I alt 41 deltagere 

var til stede fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Norge. I tradisjons tro 

hadde de som ønsket med seg ledsagere. De fikk ett eget program for dagen, og 

inneholdt blant annet en omvisning på Munch-museet.  

Møtet ble åpnet av daglig leder Eivind Andersen og styreleder i OHIF, Bjørn-Gunnar 

Eliasen.  

Tema for møtet var bærekraftmålene og hvordan disse kan brukes som en fordel for 

medlemmene. Det grønne skiftet skjer uavhengig av oss, og det er derfor viktig at 

foreningene synliggjør hvordan fagkompetanse og kvalitet som er med og bidrar i riktig 

retning.  

OHIF hadde invitert varaordfører Abdullah Alsabeehg som gjest til å fortelle om 

hvordan Oslo kommune arbeider for å imøtekomme klimamålene. Klimaforsker Bjørn 

Hallvard Samset var invitert, og holdt et foredrag om utfordringene i et større globalt 

Foto: Jón Svavarsson 
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perspektiv. Etter pause ble det holdt tre kortere innlegg av Kjetil Løken (CEO, Interflora 

Norge SA), Brage Norseth Berven (lærling i Kobber- og Blikkenslagerfaget) og Kitty 

Krohn Riege (Kostymesyermester og styremedlem i OHIF) om hvordan fagene deres 

møter klimakravene og hvordan dette påvirker arbeidshverdagen deres.  

Møtet ble avsluttet med en oppsummering fra de enkelte lands styreledere hvor Per 

Vangekjær, i Haandværkerforeningen i København oppsummerte det best:  

 

«We are not a part of the problem – We are a part of the solution» 

 

Møtet ble avholdt i Håndverkersalen med påfølgende felles middag på Bristol. Lørdag 

ble det kjørt buss opp til toppen av Grefsenkollen hvor styreleder holdt et innlegg om 

sakte-voksende skog og materialkvalitet. Det nordiske møtet ble avsluttet etter lunsj i 

strålende solskinn på Grefsenkollen Restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagende representanter fra de nordiske landene:  

Eivind Andersen (OHIF), Gustaf Lüning (Sverige), Stefan Fritzdorf (Sverige), Åsmund Østvold (OHIF), Anders ”Kullen” Havdelin 
(Sverige), Bjørn-Gunnar Eliasen (OHIF), Hjörtur Guðnason (Island), Ilkka Tuominen (Finland), Bjørn Tore Teigen (OHIF), Stein 
Olvur Petersen (Færøyene)., Claes Westermark (Sverige), Jakob Bo Andersen (Danmark), Per Vangekjær (Danmark), Kartin 
Lenvig (Færøyene), Magnus Magnussen (Færøyene), Marius Thomassen (Færøyene), Torbjørn Hansen (Færøyene, Fredrikke 
Onsrud (OHIF), Pia Mills (Sverige), Maria Ampuja (Finland), Hilkka Stenberg (Finland), Marjo Veitonmäki (Finland), Kitty Krohn 
Riege (OHIF), Sofia Björkman (Sverige) og Jón Svavarsson (Island). 
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Ledermøte for laugene 

25. oktober gjennomførte OHIF et ledermøte for oldermenn, nestoldermenn, ledere, 

nestledere, formenn og viseformenn - Et initiativ for å dele inspirasjon og erfaringer på 

tvers av laugene.  

Kommunikasjonssjef Hilde Bergh ønsket velkommen før administrerende direktør 

Eivind Andersen hadde et innlegg om laugshistorien gjennom de siste 1000 år. Mellom 

dette og gruppearbeid ble det servert pizza, øl og vin. Deltagerne ble etter dette oppdelt 

i grupper med laugsrelasjoner – dette for at det skulle være lettere å finne fellestrekk. 

Laugene er som vi opplever også her veldig forskjellige, men det kan være nyttig å 

erfare hvor ulike de faktisk er – og at denne utfordringen er reel også for OHIF 

administrasjonen i det politiske påvirkningsarbeidet. Som Andersen pleier å si – det er 

litt som å bære sprikende staur.  

OHIF informert deretter om hvilke verv foreningen har, og hvilke personlige 

utviklingsmuligheter dette kan gi til medlemmer som kan tenke seg dette. OHIF 

profilerte til slutt Såkornordningen som vi håper flere vil søke på.  
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Spørsmålene som ble stilt til de ulike gruppene – med tilhørende svar:  

 

Hva bør være kravet for medlemskap i laug? 

Minimumskrav er svennebrev (noen laug krever Mesterbrev). 

Tilsvarende kompetanse fra utlandet. 

Noen fag som har NOKUT-godkjenning forholder seg til dette.  

 

Hvordan skape et levende laug?  

Tilby medlemmene sosiale sammenkomster med faglig innhold. 

Beholde tradisjoner og etikette rundt møter og sammenkomster. 

Lage tidshjul for møter og arrangementer slik at medlemmene får oversikt og 

forutsigbarhet. 

Være aktive på hjemmesider, Facebook og Instagram for å profilere fag og aktiviteter. 

Det kom forslag om Oktoberfest i regi av OHIF.   

 

Finnes det «stjerneskudd» i laugene som kan være en ressurs for foreningen?  

Kobber- og Blikkenslagerlauget er veldig fornøyd med Beate Dahl som jobber som 

avdelingsleder. Det er vi også. 

Rørleggerlauget kunne bidra med mange.  

Kjole- og Draktsyerlauget hadde også flere, men mente de trengte dem selv ���  
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Spørsmålene som ble stilt til de ulike gruppene – med tilhørende svar:  

 

Hva bør være kravet for medlemskap i laug? 
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Medlemsmøte 

10. november inviterte OHIF til årets medlemsmøte i Håndverkersalen. Det er travle 

tider for alle i november, men det var likevel mange som tok turen denne 

ettermiddagen.  

I forkant av møtet inviterte vi til juletapas fra Realmat slik at alle som kom direkte fra 

jobben kunne ta middagen hos oss. Til maten ble det servert mineralvann, øl og vin.  

Administrerende direktør i OHIF Eivind Andersen åpnet møtet og fortalte litt om 

hvordan det står til i både bygg og forening. Det er gledelig å kunne fortelle 

medlemmene at foreningen har sunn drift og at Rosenkrantz gate er fullt utleid.  

«Rocke-professoren» Kalle Moene kom noe heseblesende rett fra Dagsnytt 18 hvor 

han hadde vært deltager, og hadde nok litt utfordringer med å omstille seg på så kort 

tid. Men han er en mann av mange ord og kom etter hvert inn i sporet og snakket 

lidenskapelig om bærekraft og kvalitet i vår tid. Håret hans sto rett til værs som det 

alltid gjør, og nå skjønner vi hvorfor – Den mannen sitter ikke mye stille.  

Programmet gikk rett videre til forfatteren Sigurs Aarvik som fortalte om sin nye bok 

«Min oldefar smeden». Boken handler om livshistorien til oldefaren, og fortellingene er 

flettet sammen med historiske hendelser og samfunnsforhold i det 19. århundre. 

Mange forlot bygda og flyttet til byene på den tiden. Som Aarviks oldefar fikk de jobb i 

industrien og tok del i velstandsøkningen - uten hjelp fra de velstandsordningene vi i 

dag nyter godt av.  

En liten utlodning ble det til slutt i møtet, hvor flere heldige medlemmer fikk et 

eksemplar av boken «Min oldefar smeden» da de forlot Håndverkeren denne kvelden.  
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OHIFs Podkast nr. 7 
«Et lykkelig blomsterliv» 

 

I podkast-serien "Utsikt med 

innsikt" inviterer OHIF 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. 

Alle podkastene ligger på våre 

hjemmesider under fanene: Møter 

og aktiviteter – Podkast «Utsikt med 

innsikt». 

 

Blomsterdekoratør og faglærer Erik 

Køpke gav oss en inspirerende 

samtale om blomster, yrkesfag, 

mestring og utvikling – Rett og slett 

et lykkelig blomsterliv. 
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Av: OHIF, OHF, Virke og LUKS 

Dessverre er det vanskelig å komme på trykk. Artikkelen var opprinnelig på 2600 tegn, 

men ble skrellet ned så mye av Aftenpostens redaksjon at den etter vår mening mistet 

hele sjela. Vi leverer den derfor her i full og "usensurert" OHIF-lengde. 

 

Debatten om stenging av Ring 1 – Vaterlands- og Hammersborgtunnelen - blir levert 

med to alternativer. Det første alternativet er å stenge tunnelen midlertidig i 3 år. 

Bivirkningen er at det koster drøye 3 milliarder å sikre tunellen (før 

budsjettoverskridelsene) mot mulige terrorister under regjeringskvartalet. Det andre 

alternativet er å stenge den permanent. Da sparer man drøyt 3 milliarder kroner på 

sikringsarbeider mot terror i en av Oslos mange gater og tunneler. Bivirkningen er at 

alle som skal levere varer og håndverkertjenester i sentrum og en rekke bussruter må 

finne seg andre veier. 

Det tredje alternativet er å la Vaterlandstunnelen være akkurat som den er. Da sparer 

samfunnet først drøye 3 millioner kroner på tunnelsikring. Videre er den positive 

bivirkningen at hovedfartsåren Ring 1 tett på sentrum kan fungere som den slusen den 

er, i en ellers ganske gjenklistret by. 

I møte hos Oslo Handelsstands forening 13.9. ble saken debattert. Fra politisk side 

stilte Eivind Trædal (MDG). Det politiske målet om nullutslippssamfunnet ble løftet 

frem, og virkemidler for å nå målet var en blanding av øket kollektivsatsing og 

avgiftslegging av biltrafikk i Oslo. Med pisk og gulrot skal biltrafikken vekk. Men 

Aftenposten September  
«La Ring 1 leve» 
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biltrafikk er mer enn privatbilisme. Det er allerede så ufremkommelig i Oslo og så dyrt 

å parkere, at man må være både svært barsk og svært rik for å utøve privatbilisme i 

sentrum.  

Biltrafikk i sentrum handler også om næringsvirksomhet og levering av varer, 

materialer og håndverkertjenester til alle som holder til i sentrum. Næringstrafikken ble 

i stor grad henvist til Vaterlandstunnelen/Ring 1 da Kvadraturen stengte for 

gjennomkjøring. Det er grunn til å spørre om denne omleggingen i Kvadraturen har 

bidratt til å minske eller øke utslipp. Våre erfaringer at det har blitt mer omvei, mer 

sirkulering i gatene etter de få næringsparkeringene som er - og mer utslipp. Det er 

langt fra opplagt at stenging av veier gir mindre utslipp, og det er grunn til å evaluere 

utslippseffektene fra stenging av Kvadraturen, før man stenger mer vei med mål om 

mindre utslipp. 

Næringstrafikk må ha tilgang i sentrum for at byen skal leve. Da trengs veier å kjøre 

på, og laste- og parkeringslommer. Håndverkere og vareleverandører må være 

velkommen inn og gjennom sentrum for å levere de tjenestene byen trenger. «Mye rart 

kan hende når man bor i en tunnel», sang Knutsen og Ludvigsen. Det stemmer fortsatt 

og vi ønsker å beholde Vaterlands- og Hammersborgtunnellene slik de står. Det er 

både best og billigst.   
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Av: Administrerende direktør Eivind Andersen 

Nå er det sånn at spalteplassen er trang og det er ikke alt som kommer på nett, så vi 

deler hele opprinnelige artikkelen her i tekst. 

"Når man går i lære møter man ofte lærlinger. Noen er i tet. Andre er i tåka. Min 

byggmester mente at de fleste lærlinger så ut til å gå i svime, inntil de en vakker dag 

kom tilbake etter en vanlig helg eller ferie - og det hadde skjedd noe. Blikket var våkent 

og skarpt. Istedenfor å se etter et sted å sitte, så de etter noe å gjøre. Istedenfor å gå 

på do og lure, var de ute etter nytt å lære. Byggmesteren sa; Det skjer hver gang. Jeg 

vet ikke hvorfor det skjer eller hva som skjer, men en vakker dag skjer det noe. Man 

må bare være tålmodig med dem.  

 

Senere leste jeg Lennart Nilssons «Fagdidaktikk i yrkespedagogisk perspektiv». Dette 

var svensk forskning fra 1970-tallet, som undersøkte frafallet i produksjonsrettet 

undervisning, som da lå på 20-30%. Undersøkelsen tok sikte på å undersøke hva 

elevene opplevde som meningsfullt og deres forhold til tid. Elevene ble delt i tre 

grupper etter sine karakteristiske oppfatninger: 

 

Gruppe 1: At jeg selv har nytte av og bruk for det jeg gjør her og nå. 

 

Dagsavisen i mai  
«Ikke bare tomater som trenger modning» 
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Gruppe 2: At det jeg gjør kommer til nytte, gjerne til nytte for meg, men det er ikke helt 

nødvendig.  

 

Gruppe 3: At jeg lærer hvordan jeg skal arbeide. Det er ikke så farlig om det kommer 

til nytte eller om jeg kan bruke det. 

 

Undersøkelsen viser en modenhetsforskjell mellom gruppe 1 og 3, og samtidig en 

reisemulighet (hvis man har tid) til øket modning fra gruppe 1 i retning 3. For gruppe 1 

og 2 er nytten vesentlig, mens for gruppe 3 er nytten en tilleggsverdi. 

 

Fra lærersiden viste undersøkelsen at oppfatningene til de som utarbeidet 

læreplanene, læremidler og øvrige lærerveiledninger i stor utstrekning stemte overens 

med perspektivet som kjennetegnet gruppe 3. Lærerne handlet i samsvar med sine 

lærerveiledninger og fant gjenklang hos elever i gruppe 3. Mer erfarne lærere med lang 

verkstedteknisk kompetanse la inn arbeidsoppgaver som traff greit hos gruppe 2. 

Derimot var det svært få lærere som hadde interesse og sympati for arbeidsoppgaver 

som traff gruppe 1.  

 

Nilsson viste til tre interessante forhold i artikkelen. Det ene var at elevers meninger 

særlig i gruppe 1 og 2 var sammenfallende – (egen)nytte. Det andre var at det var en 

sammenheng mellom tidsperspektiv og nytte. Jo kortere tidsperspektiv hos elevene, 

jo større behov for nytte (utløst raskt). Det tredje var analyser av arbeidsemner 1. 

skoleår. Det viste seg at stordelen av disse emnene savnet egenskapen; at elevene 

selv hadde nytte av emnet her og nå. Isteden dominerte emner som ble sett på som 

instrument for tilegnelse av kunnskap. Gruppe 1 ville antakelige gi disse emnene 

karakter U for «unyttig», og oppgavene ville prelle av som vann på gåsa. 

 

I Sverige testet de deretter ut oppgaver som var mer sammenfallende med elevenes 

syn på nytte og fant at dette påvirket både elevenes syn på nytte og tidsperspektiv. 

Elever i gruppe 1 tok fatt på reisen til gruppe 2, etter hvert med redusert behov for 

egennytte og litt lenger tidsperspektiv. Oppgavene måtte da være oppnåelige ut fra 

evne og slik gi positiv mestringsfølelse. 
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Jeg ble oppmerksom på dette, fra en lærer som hadde undervist i rørleggerfaget i 1980 

årene. Han beskrev det som at modenheten i klassen spente fra 12 til 25 år. De minst 

modne hadde horisont til nesetippen, midtgruppen til neste dag og de mest modne 

hadde evigheten som horisont. For ikke å miste gruppe 1, forsøkte han å overføre 

læring gjennom reparasjon av elevenes egne sykler og mopeder til rørleggerfaget. Det 

måtte først og fremst være nyttig. «Jeg–nytte-nå». Tingene de plundret med var målet 

for disse elevene.  

 

I 2022 konkurrerer praktiske ting man kan lage til egen nytte, med mobiltelefonen som 

gir en endeløs strøm av «jeg-nytte-nå» opplevelser. De praktiske fagene har imidlertid 

ett ess på hånden – egen innsats har alltid hatt en god ettersmak.  

 

Den svenske forskningen viser at undervisningen lett skyter over hodet på gruppe 1. 

For en faglærer er det antakelig som å bære sprikende staur, og undervise de tre 

gruppene i samme rom. En løsning på dette kan være å splitte klassene i 3 grupper, 

og la gruppe 1 og dels gruppe 2 modne gjennom praktiske oppgaver som helst gir 

effekten «jeg-nytte nå». For gruppe 3 fungerer dagens system antakelig ganske bra.  

En formel å forsøke vil være mindre klasser, praktiske oppgaver tidlig i løpet, modning 

og mestring.  

 

Det er smak av tomat og lyd av håndverk. 
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"Samhold og vennskap må

prege ditt yrke, vennskap

gir glede, samhold gir styrke"

Oslo Gullsmedlaug
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Stiftelser og fond 

Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond  

Ved årets utdeling fra Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond i 2022 ble 

det delt ut kr 270 000,- til 15 søkere. Stiftelsens styreleder gjennom året har vært 

bokbindermester Stein Julius Johansen. Administrerende direktør i OHIF, Eivind 

Andersen, har vært forretningsfører 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 2022 betales 4. avdrag på lånet med 1/20 av lånebeløpet + renter. 

Høsten 2022 har Olav Thoresen og Hustru Johanne Thoresens fond lånt ut ytterligere 

kr. 8 000 000 til stiftelsen Christiania Haandverkeres Alders Hvile med pant i 

eiendommen i Armauer Hansens gate på Adamstuen.    

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.  

 

Lærlingefondet 

OHIF har siden 2020 drevet forretningsførselen til Lærlingefondet for Håndverk og 

Industri. Kommunikasjonssjef i OHIF, Hilde Bergh, er forretningsfører for fondet og 

møbelsnekkermester Anne Cathrine Hagen er styreleder. Lærlingefondet har opplevd 

sterk pågang fra lærlinger som søker støtte under utdanning og fondets midler ser ut 

til å være en god håndsrekning. I 2022 ble det delt ut midler til 26 søkere. Mer 

informasjon om fondet ligger på OHIF sine hjemmesider – Om OHIF – Fond og 

stipender. 
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Juryen for Stockmanns Hammer: F.v. Katarina Øi Heidem, Harald Hansen, Jonas Bals, Tellef Hansen, Susanne Mortensen, Egil 

Mongstad og Hilde Bergh.    
 
 
Stockmanns Hammer 
 

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 juryleder for 

prisen som i år 2022 ble delt ut av næringsminister Jan Christian Vestre til varsler- og 

yrkesfisker Susanne Mortensen i Håndverkersalen. 
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Såkornmidler – Lettere å være laug 

Såkornmidlene skal gjøre det lettere for laug å drive laugsaktiviteter som kurs, 

utstillinger, markeringer i lauget m.m. Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – 

tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene.  

I praksis kan lauget ved dette såkorn-tiltaket få tilbake OHIFs årskontingent x 2,5 til 

laugsaktivitet. Søknadene vil bli behandlet av representanter fra OHIF-styret.  

 

• Såkornmidler gis kun til Laug som er organisert i Oslo Håndverks- og 

Industriforening  

• Såkornmidlene skal gå til formål som genererer aktivitet internt eller gir publisitet 

som fremmer faget eller rekrutteringen til Lauget - Og gi inspirasjon til videre 

Laugsarbeid  

• Såkornmidlene skal bidra til å fremme både Lauget og OHIF, og bidra til at gode 

ideer kan spres til andre laug. Vi ønsker å markedsføre såkornprosjektene i 

nyhetsbrev og på sosiale medier til inspirasjon for andre Laug i foreningen. 

Aktivitetsdokumentasjonen må derfor leveres til Oslo Håndverks- og 

Industriforening senest tre uker etter at midlene er tatt i bruk  
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• Søknaden kan maksimum tilsvare innbetalt årskontingent fra Lauget til OHIF 

(antall medlemmer Lauget har i OHIF x 500 kr) og kun en gang pr. kalenderår 

• Aktivitet og utbetaling av midler må finne sted samme år - Og etter at 

medlemskontingent for samme år er innbetalt OHIF 

 

Søknader som er kommet inn og godkjent i 2022:  

• Murmestrenes forening har søkt midler for vervekampanje av nye 

bedriftsmedlemmer. Dette ved hjelp av gjennomføring av små fagtreff i Moss, 

Fredrikstad, Sarpsborg m. fler 

• Oslo Kjole- og Draktsyerlaug sitt bokprosjekt om kjole- og draktsyerfaget 

gjennom 100 år   

• Oslo Snekkermesterlaug til en nordisk samling for laug fra Stockholm og 

København 

• Norges Møbeltapetserer- og Salmakerlaug til faglig utvikling av 

laugsmedlemmer  

 

Gå gjerne inn på våre nettsider www.ohif.no - Om OHIF - Fond og stipender – 

Såkornmidler, og les mer om ordningen.  
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• Søknaden kan maksimum tilsvare innbetalt årskontingent fra Lauget til OHIF 

(antall medlemmer Lauget har i OHIF x 500 kr) og kun en gang pr. kalenderår 

• Aktivitet og utbetaling av midler må finne sted samme år - Og etter at 

medlemskontingent for samme år er innbetalt OHIF 
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Gå gjerne inn på våre nettsider www.ohif.no - Om OHIF - Fond og stipender – 

Såkornmidler, og les mer om ordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDEKAVALKADE 2022

Foto: Luna Sofie Bergh
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Nordisk møte 

På Islandsk heter dette «Reiptog» (tautrekking) Og et godt råd fra Nordisk møte i 

Oslo er; trekk aldri «Reiptog» mot folk fra Færøyene. 

Topptrent lag fra Færøyene. Store muskler, lavt tyngdepunkt og fantastisk lagånd. 

«Forrest Jump». Styreleder Per Vangekjær fra Håndværkerforeningen i København 

hopper tau som om han aldri skulle gjort annet. 
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På jobb med Oldermann for Norges Hovslagermesterlaug,  
Odd Anders Otterstad

Abdullah Alsabeehg holder innlegg på Nordisk møte om  
klimamål i Oslo kommune

Møte med byrådsleder Raymond Johansen og byråd for  
finans Einar Wilhelmsen 

Bedriftsbesøk hos nestoldermann i Norges Møbeltapetserer-  
og Salmakerlaug, Nina Hurum

Utdeling av Mesterbrev i rørleggerfaget
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Ledermøte for laugene

Gjensynsglede når styret i OHIF møtes

Bedriftsbesøk med representanter fra byutvikling og byråd for kunnskap og oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll 

Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen  
åpner Lagvis-utstillingen
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Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen  
åpner Lagvis-utstillingen

Foto: Luna Sofie Bergh
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Laug og foreninger – oldermenn / ledere / formenn
      

Byggmesterforbundet Region Øst  Leder Kenneth Werner 

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 Peter Vonkunz Brun  

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 Knut Jensen 

Pelsmesterlauget     Oldermann Morten Ø. Klemp 

Norges Møbeltapetserere- og Salmakerlaug Oldermann Vigdis Helene Christensen 

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 

 

 

 

Pr. 31.12.2022
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            Foreningens tillitsvalgte 

Styret 
Møbelsnekker og tredreier Bjørn-Gunnar Eliasen, leder 

Tømrermester Åsmund Østvold, nestleder 

Kostymesyermester Kitty Krohn Riege  

Kobber- og Blikkenslagerfaget Fredrikke Onsrud 

Pølsemakermester Bjørn Tore Teigen 

Rørleggermester Tina Karoline Hansen  

 

Gårdsutvalget 

Rørleggermester Anders Larmerud, leder  

Murmester Knut A. Fjeld  

Murmester Birger Olsen  

 

Foreningens valgkomite 

Murmester Knut A. Fjeld, medlem 

Pølsemakermester Espen Lynghaug, medlem 

Kobber- og Blikkenslagerfaget Beate Dahl, medlem 

Snekkermester Anne Cathrine Hagen, varamedlem 

 

Foreningens kontrollutvalg 

Oldermann Oslo Baker- og Konditorlaug Cathrine Hals Alsaker 

Rørleggermester Jens Løvås  

Tømrermester Harald Hansen 
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Hederstegnrådet 

Tømrermester Christian Weltz, leder 

Rørleggermester Anders Larmerud 

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 – Kjetil Løken inn i 2022 

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 33 personer. 

 

Nålevende innehavere 

Rørleggermester Andreas R. Mithassel, 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, murmester Knut A. Fjeld og rørleggermester Anders Larmerud. 

Hederstegninnehaver og bakermester Per Samson gikk bort i 2022. 
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Resultatregnskap 01.01. - 31.12.

2021 2022 Note 2022 2021
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER
405 500 407 333 Medlemskontingenter 0 0

0 0 Husleieinntekter 12 370 010 10 061 060
24 000 72 500 Andre leieinntekter 68 916 66 564

0 0 Andre inntekter 51 570 97 555
429 500 479 833 Sum driftsinntekter 12 490 496 10 225 179

DRIFTSKOSTNADER
1 093 933 1 147 299 Lønnskostnader 1 1 922 946 1 851 982

18 465 18 465 Avskrivninger 2 786 816 900 552
765 860 953 288 Andre driftskostnader 3 677 372 2 038 916

1 878 258 2 119 051 Sum driftskostnader 6 387 134 4 791 450

-1 448 758 -1 639 218 DRIFTSRESULTAT 6 103 362 5 433 729

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
80 749 245 397 Renteinntekter 4 159 0

0 0 Rentekostnader -126 0
80 749 245 397 Netto finansposter 4 033 0

-1 368 008 -1 393 822 Ordinært resultat før skattekostnad 6 107 395 5 433 729

Skattekostnad på ordinært resultat 3 1 609 931 1 336 446

-1 368 008 -1 393 822 ÅRSRESULTAT 4 497 464 4 097 283

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT
-1 368 008 -1 393 822 Avsatt til annen egenkapital 4 497 464 4 097 283
-1 368 008 -1 393 822 Sum 4 497 464 4 097 283

Resultatregnskapet viser et konsolidert resultat etter skattekostnad 3 103 642 2 729 274

GårdsdriftenForeningen



59

Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Bygg og Tomt 2 9 261 464 10 164 156
Inventar og utstyr 2 216 343 318 920
Sum varige driftsmidler 9 477 806 10 483 076

Sum anleggsmidler 9 477 806 10 483 076

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 4 203 070 277 410
Andre fordringer 800 425 1 542
Sum fordringer 1 003 495 278 952

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Kontanter og  bankinnskudd 5 26 263 399 20 990 728

Sum omløpsmidler 27 266 895 21 269 681

SUM EIENDELER 36 744 701 31 752 757

Eiendeler   31.12.
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Note 2022 2021
EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 29 047 010 25 943 368
Sum egenkapital 29 047 010 25 943 368

GJELD

Avsetning for forpliktelse
Utsatt skatt 3 1 038 463 1 166 376

Sum langsiktig gjeld 1 038 463 1 166 376

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 752 391 204 102
Betalbar skatt 3 1 737 844 960 994
Skyldig offentlige avgifter 615 070 461 994
Annen kortsiktig gjeld 1 181 440 723 440
Depositum leiekontrakter 2 372 483 2 292 483
Sum kortsiktig gjeld 6 659 228 4 643 013

Sum gjeld 7 697 691 5 809 389

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 36 744 701 31 752 757

Bjørn Gunnar Eliasen Bjørn Tore teigen
Styreleder           Styremedlem

Eva Fredrikke Onsrud Kitty Krohn Riege
Styremedlem           Styremedlem

Eivind Andersen
Adm. direktør

Nestleder            

Tina Karoline Hansen
      Styremedlem         

Egenkapital og gjeld    31.12. 

Styret i Oslo Håndverks- og Industriforening
Oslo, 6. mars 2023

Åsmund Østvold

Elektronisk signert
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2022

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.

Elektronisk signert
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2022

Note 1  Lønnskostnader

Lønnskostnader 2022 2021

Lønn, løpende pensjon, styrehonorar 2 491 193          2 410 317             
Arbeidsgiveravgift 375 352             361 384                
Pensjonskostnader 157 836             139 884                
Andre lønnsrelaterte ytelser 45 863               34 330                  
Sum 3 070 245          2 945 915             

Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2022 vært 2.

Note 2  Anleggsmidler      

Kont.mask/
Kont.mask Inventar Bygg /

Inventar Kunst Tomt
Type anleggsmiddel Forening Gård Totalt

Anskaffelseskost 31.12.2021 167 954            703 007          12 513 436        10 483 076           
Tilgang -199 989            -199 989               
Avgang -                     -                  -                      -                         
Anskaffelseskost 31.12.2022 167 954            703 007          12 313 447        13 184 408           
Akk. avskrivninger 2022 -142 476           -512 142         -3 051 983        -3 706 601            
Bokført verdi pr. 31.12.2022 25 478               190 865          9 261 463          9 477 806             

Årets avskrivninger 18 465               84 112 702 704 805 281
Avskrivningstid 0-10år 0-10år 2% saldoavskr

13 384 397
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2022

Note 3  Skatt

2022 2021

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt 1 462 859       811 148                
Formuesskatt 274 985          149 846                
Endring i utsatt skatt -127 913         375 452                

Sum skattekostnad 1 609 931       1 336 446             

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad (gårdsdriften) 6 107 395       5 433 729             
Permanente forskjeller   *) -39 457           -40 093                 
Endring i midlertidige forskjeller 
utenom fremførtbart 
underskudd 581 422          -1 706 600            

Årets skattegrunnlag 6 649 360       3 687 035             

Betalbar skatt av resultat gård (22%) 1 462 859       811 148                
For lite (mye) avsatt skatt tidligere år -                  -                         
Formuesskatt 274 985          149 846                
Sum betalbar skatt i balansen 1 737 844       960 994                

Oversikt over midlertidige forskjeller:

2022 2021 Endring

Anleggsmidler 4 720 287       5 301 709          581 422                
Sum 4 720 287       5 301 709          581 422                

22% utsatt skattefordel/utsatt skatt 1 038 463       1 166 376          127 913                

* )  Inkluderer:  ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon og internfakturering
       med kr. 68.916 som ikke anses som skattepliktig inntekt.



64

Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2022

Note 4  Fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke bokført tap på kundefordringer i 2022.

Note 5  Bankinnskudd

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 271.578,06,-.
I posten bankinnskudd inngår depositums fra leietagere med 2.372.483,-.

Note 6  Egenkapital

Annen 
egenkapital Sum 

Egenkapital pr 31.12.2021 25 943 368 25 943 368
3 103 642 3 103 642

Egenkapital pr 31.12.2022 29 047 010 29 047 010

Årets resultat
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Oslo Håndverks- og Industriforening
Noter til regnskapet for 2022
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Til årsmøtet i Oslo Håndverks- og Industriforening 

Uavhengig revisors beretning 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Håndverks- og Industriforening som består av balanse per 31. 
desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 

2022, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 
plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med kravene i 
relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

 



66

 
 

2 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer 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 om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, 
basert på innhentede revisjonsbevis, 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. 
Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
organisasjonen ikke kan fortsette 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 innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet 
og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi 
avdekker gjennom revisjonen. 

 
 
Oslo, 8. mars 2023 
KPMG AS 
 
 
 
Ole Christian Fongaard 
Statsautorisert revisor  
 
 
 

Resultatregnskap sammenlignet mot budsjett 2022 og 2023

2022 2022 2023 2022 2022 2023
Regnskap Budsjett Budsjett RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Budsjett

DRIFTSINNTEKTER
407 333 400 000 400 000 Medlemskontingenter

0 Husleieinntekter 12 370 010 12 021 734 12 610 077
72 500 40 000 40 000 Andre leieinntekter 68 916 69 220 75 147

0 0 0 Andre inntekter 51 570 55 000 55 000
479 833 440 000 440 000 Sum driftsinntekter 12 490 496 12 145 954 12 740 224

DRIFTSKOSTNADER
1 147 299 1 133 339 1 276 120 Lønnskostnader 1 922 946 2 005 964 2 165 129

18 465 18 465 7 013 Avskrivninger 786 816 1 036 761 665 624
953 288 1 579 720 2 250 660 Andre driftskostnader 3 677 372 5 686 714 6 045 926

2 119 051 2 731 524 3 533 793 Sum driftskostnader 6 387 134 8 729 439 8 876 679

-1 639 218 -2 291 524 -3 093 793 DRIFTSRESULTAT 6 103 362 3 416 515 3 863 545

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
245 397 77 500 692 500 Renteinntekter 4 159 7 500 7 500

0 0 0 Andre finansinntekter 0 0 0
0 0 0 Rentekostnader -126 -2 000 -2 000

245 397 77 500 692 500 Netto finansposter 4 033 5 500 5 500

-1 393 822 -2 214 024 -2 401 293 Ordinært resultat før skattekostnad 6 107 395 3 422 015 3 869 045

Skattekostnad på ordinært resultat 1 609 931 937 843 1 036 190

-1 393 822 -2 214 024 -2 401 293 ÅRSRESULTAT 4 497 464 2 484 172 2 832 855

Konsolidert resultat 3 103 641 270 148 431 562

Foreningen Gårdsdriften
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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 gjerne på: 

• Facebook – Oslo Håndverks- og Industriforening 

• Instagram – ohif1838 

• Twitter – OHIF @og_oslo 
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Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo 

22 40 10 90 
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Styreleder OHIF 

Bjørn-Gunnar Eliasen 

932 12 721 
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Administrerende direktør 

Eivind Andersen 

951 47 279 
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Kommunikasjonssjef 
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