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Ole Olsen
Styreleder Norske Trevarer

STYRELEDER HAR ORDET
Årsmeldingstid igjen, og sannelig flyr tiden.
Men det siste er nok noe vi bare må finne
oss i. Det viktigste er at vi fyller tiden vi har
fått, til noe nyttig og at vi bruker tiden rett.
Mange av oss som driver virksomheter
sliter kanskje aller mest med å få tiden til
å strekke til. Derfor må ofte noe velges
bort, før noe annet kan velges inn. I fjor
valgte mange av medlemmene å delta på
foreningens fellesarrangementer.
Gode tilbakemeldinger tydet på at
deltakerne følte at det å velge tid sammen
med fellesskapet, var vel anvendt tid.
Trevaredagene 2018 var en flott opplevelse
med mange gode foredrag der vi fikk nyttig
påfyll. Praten mellom deltakerne i pausene
og om kvelden er noe mange ser frem til, og
ofte får vi gode tips med oss hjem også.
Landsmøtet i vakre Lofoten var et annet
høydepunkt. Selv om fisken kunne funnet
kroken litt oftere var rammen rundt
oppholdet magisk.
I Lofoten ble også Norsk Trevare omdøpt
til Norske Trevarer og årsmøtet valgte å
satse videre på utviklingsprosjektet Norske
Trevarer 2022, prosjektet hvor vi nå bruker

mye energi på å gå i oss selv og ta de riktige
valgene for fremtiden.
Riktige valg er avgjørende for vår fremtid,
derfor er gode prosesser i forkant et must.
Mest mulig kunnskap og erfaring må legges
i potten for at mål og veivalg skal bli så
tydelige som mulig.
Da blir det også enklere å sortere ut hva
som skal være foreningens kjerneområder,
områdene hvor vi trenger en organisasjon
som kan utføre oppgaver som er viktig
for bransjeutviklingen, og som det ikke er
naturlig at vi gjør hver for oss.
Utvikling skaper engasjement og mange har
meninger og innspill underveis i arbeidet
som nå gjøres. Det er veldig bra, ja faktisk
avgjørende for å få til et godt resultat.
Derfor, en spesiell takk til deg som har
bidratt i 2018 for vårt felles beste!
Med ønske om en god og avslappende
sommer!
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F.v.: Ole Olsen, Kjersti Gulliksrud, Tore Ådlandsvik, Trond Hamran og Knut Einar Fjerdingstad

Styret i Norske Trevarer
Styreleder:		Ole Olsen			Meling AS
Nestleder		

Knut Einar Fjerdingstad		

H-Vinduet Fjerdingstad AS

Styremedlem:		

Tore Ådlandsvik			

Torsvik Innredning AS		

Styremedlem:		

Trond Hamran			

Hamran Snekkerverksted AS

Styremedlem:		

Kjersti Gulliksrud			

Møbelsnekkerne AS 		

							
1. Varamedlem:		

Skule Bjerke			

Snekkermester Per Bjerke AS

2. Varamedlem:

Rune Sætren			

Nordvestvinduet AS

3. Varamedlem:		

Steve Øverland			

Austvoll Tre & Design AS

Valgkomite
Leder:			
Medlemmer:		
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Eilef Bjerk, Gapo AS		
Torbjørn Hjelden, Grande Trevare AS
Bjørnar Auby, Hagen AS

Jannis Barbantonis
Daglig leder

DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære årsmøtedelegat.
Året som gikk var nok et meget innholdsrikt
og spennende år for Norske Trevarer.
Foreningen fikk nytt navn og logo, i tillegg
går prosjektet «Norske Trevarer 2022»
etter planen.
Det aller viktigste for oss er et godt
samarbeid og stå sterke i troen på det
vi holder på med. I tråd med resten av
samfunnet er også Norske Trevarer i
endring. Vi er godt forberedt til det vi
ser kommer av endringer både i Norge,
men også internasjonalt. Vi vet at det i
enkelte området blir hardt å rekruttere nye
ressurser til våre medlemsbedrifter, men
gjennom flere gode tiltak er jeg sikker på
at vi skal lykkes. Troen på faget vårt i et
fremtidsperspektiv er viktig for at vi skal
gjøre bransjen vår attraktiv for dagens og
morgendagens ungdom, men også for
voksne som ser etter nye muligheter.
Vi må sette oss kontinuerlige mål. Hva
skal til for at vi skal øke omsetningen
vår til 10 milliarder innen 2022 og 15
milliarder i 2032? Felleskapets ambisiøse
prosjektet «Norske Trevarer 2022» viser
veien, men gir ikke alle svar. Her må alle
bidra for at vi skal klare å løfte bransjen og
medlemsbedriftenes rykte og fortjeneste dit
man ønsker.

Dette blir nemlig et dugnadsarbeid i god,
gammel norsk ånd. Løfte i flokk, styret,
administrasjonen, lokalforeningene,
enkeltmedlemmene og våre gode
samarbeidspartnere. Alle må kjenne at vi er
en del av et større felleskap.
Styret i Norske Trevarer foretok endringene
som medlemmene ønsket. Sammen med
lokalforeningene, administrasjonen, våre
ekspertgrupper og samarbeidspartnere
følger styret godt opp for at vi skal komme
nærmere målene på en strukturert og
god måte. Sammen ser vi frem til å løse
utfordringene vi står ovenfor og bidra
med alt vi har til det beste for foreningens
medlemmer.
Jeg er svært takknemlig for at mine
medarbeidere alltid stiller opp. Det siste
året har bydd på ekstra tøffe utfordringer,
men vi har sammen klart å løse det meste
og kommet oss frem dit vi skal. Det som gir
mest motivasjon og smitter over, er uten
tvil engasjementet til alle medlemmene vi
treffer i ulike sammenkomster.
Vi gleder oss til å treffe dere igjen på
landsmøtet 2019 i Drammen, og vi ser
frem til å fortsette mot våre spennende
mål gjennom prosjektet «Norske Trevarer
2022» og ikke minst, gjennom vårt daglige
virke for deg som medlem.
Med ønske om en riktig god sommer!
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NORSKE TREVARERS ADMINISTRASJON

F.v. Ivar H. Hansen (sluttet), Randi
Moltke-Hansen, Tone H. Ruud og
Jannis Barbantonis

Generelt
Gjennom året har Norske Trevarer fokusert på
å komme i mål med strategiplanen «Norske
Trevarer 2022», i tillegg til ivaretagelse og
utvikling av snekkerfaget og kompetanse i
medlemsbedriftene, vært aktiv med tilbud av
faglig/juridisk bistand, medlemsservice, kurs
og informasjon innenfor fagkompetanse og
opplæring i regelverk. Det er tilfredsstillende
at etterspørselen etter våre tjenester er god,
og at det også i 2018 var god interesse for de
kurs som tilbys gjennom bl.a. Trevareskolen.
Representanter fra Norske Trevarer og
administrasjonen er engasjert i ulike komiteer
og utvalg både i regi av myndigheter, Standard
Norge, NDVK, blimester.com og på andre
aktuelle arenaer.
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Norske Trevarer har i 2018 arbeidet mye
med rekruttering. Her er særlig samarbeidet
med de tilsluttede opplæringskontorene av
stor betydning. Bekymringen for sviktende
rekruttering er stor og det er derfor styret har
vedtatt Rekruttering og opplæring som et av de
tre viktigste satsingsområdene til foreningen i
nærmeste fremtid.

Ansvar for arbeidet med lønns- og arbeidsforhold er som kjent lagt til Byggenæringens
Landsforening (BNL). BNLs overordnede
mål innenfor området er å sikre forsvarlig
lønnsdannelse i samsvar med bedriftens
lønnsomhet og verdiskaping. Med sin
arbeidsgiveravdeling forestår BNL både
rådgivning, direkte medlemsbistand og
gjennomføring av lønnsoppgjørene på vegne av
alle tilsluttede bransjer i BNL-fellesskapet.

Lønnsoppgjøret 2018
Tariffrevisjonen 2018 var et hovedoppgjør
mellom NHO og LO. BNLs rolle er sentral også i
hovedoppgjøret - ikke minst når det gjelder råd
og veiledning i forkant av lokale forhandlinger.
Oppgjøret ble gjennomført mellom NHO og
LO med ramme på 2 ¾ %. Minstefortjeneste
per time ble for arbeidstakere uten fag-/
svennebrev kr 177,67 per time og med minimum
1 års bransjeerfaring kr. 181,01 per time.
Fagarbeidertillegg forble det samme som i 2017
på kr. 12 per time.

Norske Trevarers administrasjon
Administrasjonen i foreningen gikk fra
3,5 årsverk til 2,5 i løpet av fjoråret, da en
ansatt sluttet til sommeren. Faglig sjefstillingen har ikke blitt erstattet med ny
person.

Virksomhetens art og lokalisering
Virksomheten er en medlemsforening
tilknyttet NHO og har kontor i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.
Norske Trevarer er en av 15 bransjer i
paraplyorganisasjon Byggenæringens
Landsforening BNL.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering
Arbeidsmiljøet er bra. Foreningen har hatt
en stabil arbeidsstokk bestående av fire
fast ansatte, to kvinner og to menn. En av
de ansatte, en mann, sluttet i juli 2018.
Sykefraværet har vært ubetydelig i 2018.
Det har ikke vært arbeidsrelaterte skader
eller ulykker.

10 gode grunner til å være medlem:
1.

Gjennom Norske Trevarer får du unik tilgang til en
arena der kolleger og konkurrenter treffes og enes
over felles utfordringer.

2. Vi arrangerer bl.a. Trevaredagene og Landsmøte
med aktuelle temaer hvert år.
3. Vi har 11 aktive lokalforeninger.
4. Vi jobber for bedre rammebetingelser for bransjen.
5. Vi jobber for å synliggjøre bransjen.
6. Vi kan hjelpe deg med juridiske spørsmål.
7. Vi har lang erfaring innen HMS, risikovurdering og
kvalitetsstyring.
8. Vi har et dokumentbibliotek på mer enn 200
dokumenter innen kvalitetsstyring, kontrakter og
lovpålagt HMS.
9. Norsk Trevare jobber aktivt med rekruttering og
samarbeider med opplæringskontorene.
10. Gjennom BNL og NHO forhandler vi tariffavtaler og
Overenskomsten for byggeindustrien.

Ytre miljø
Virksomhetens aktiviteter medfører
ikke utslipp til ytre miljø ut over miljøbelastninger som følger av normal transport
og kontorhold.

Medlemmer
Norske Trevarer hadde 283 medlemsbedrifter og 62 assosierte medlemmer
per 31.12.2018. 13 nye bedrifter meldte
seg inn i foreningen, mens 15 bedrifter
meldte seg ut i løpet av fjoråret. Det var
4 konkurser, 2 ble ekskludert grunnet ikke
betalt kontingent, og resten var ordinære
utmeldinger og fisjoner/fusjoner.
Samlet hadde medlemsbedriftene ca.
4.500 årsverk og ca 8,3 mill i omsetning i
fjor.
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Generelt
Gjennom året har Norsk Trevare fokusert på å komme i mål med strategiplanen «Norske Trevare 2022», i
tillegg til ivaretagelse og utvikling av snekkerfaget og kompetanse i medlemsbedriftene, vært aktiv med tilbud
av faglig/juridisk bistand, medlemsservice, kurs og informasjon innenfor fagkompetanse og opplæring i
regelverk. Det er tilfredsstillende at etterspørselen etter våre tjenester er god, og at det også i 2017 var god
interesse for de kurs som tilbys gjennom bl.a. Trevareskolen. Representanter fra Norsk Trevare og
administrasjonen er engasjert i ulike komiteer og utvalg både i regi av myndigheter, Standard Norge, NDVK,
blimester.com og på andre aktuelle arenaer.
Norsk Trevare har i 2017 arbeidet mye med rekruttering. Her er særlig samarbeidet med de tilsluttede
opplæringskontorene av stor betydning. Bekymringen for sviktende rekruttering er stor og det er derfor styret
har vedtatt Rekruttering og opplæring som et av de tre viktigste satsingsområdene til foreningen i nærmeste
fremtid.
Ansvar for arbeidet med lønns- og arbeidsforhold er som kjent lagt til Byggenæringens Landsforening (BNL).
BNLs overordnede mål innenfor området er å sikre forsvarlig lønnsdannelse i samsvar med bedriftens
lønnsomhet og verdiskaping. Med sin arbeidsgiveravdeling forestår BNL både rådgivning, direkte
medlemsbistand og gjennomføring av lønnsoppgjørene på vegne av alle tilsluttede bransjer i BNL-fellesskapet.
Lønnsoppgjøret 2018
Tariffrevisjonen 2017 var et mellomoppgjør mellom NHO og LO. BNLs rolle er sentral også i mellomoppgjørene
- ikke minst når det gjelder råd og veiledning i forkant av lokale forhandlinger. Oppgjøret ble gjennomført
mellom NHO og LO med ramme på xx %. Minstefortjeneste per time ble XYZ…SPØR SIRI JEG FINNER IKKE
DOKUMENTET

Marked/ Trender

Rentenivået og arbeidsledigheten var lav, og
nordmenn brukte fortsatt mye penger på bolig
Marked/ Trender
I 2018 registrerte vi nok et år med høy aktivitet i
i 2018.
markedet og i stikkordsform kan vi konstatere at
I 2018 registrerer
vi nok et år fortsatte
med høypåaktivitet
i markedet
stikkordsform
kan vi konstatere
at
av innredningsog trevareprodukter
Boligbyggingen
et høyt nivå,
mens og i Importen
Boligbyggingen fortsatte på et høyt nivå, mens salget av nye boliger
gikk
noe
ned.
har gått litt ned, mens eksporten ble tilnærmet
salget av nye boliger gikk noe ned.
Rentenivået og arbeidsledigheten var lav, og nordmenn bruktelikt.
fortsatt mye penger på bolig i 2017.

Importen av innrednings- og trevareprodukter har gått litt ned, mens eksporten ble tilnærmet likt.

Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare til Norge for 2018.

Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare til Norge for 2018.
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Import ogog
eksport
per per
31.12.2018
Import
eksport
31.12.2018

Formannsmøtet
Studietur til Fensterbau Frontale 2018 og

fremtid, og vi får innblikk i hvordan industrien
i andre land opererer, og hvilke utfordringer og
muligheter som finnes rundt om i Europa. Se
www.eurowindoor.eu
mer info.
Studietur
til Fensterbau
Frontale 2018
Lignafori Hannover
Norske Trevarer
ble invitert i forbindelse
med og maskinmessen
et styremøte
hosble
Eurowindoor
(19-21.3) til med et styremøte hos Eurowindoor (19-21.3) til FENSTERBAU
Norsk
Trevare
invitert i forbindelse
FENSTERBAU
FRONTALE
dette året med Digitalisering
FRONTALE
2018
som i år2018
var i som
kombinasjon
HOLZ-HANDWERK. Det var en imponerende
en utstillere
del av BNLfra
har42
Norske
var i kombinasjonmed
med over
HOLZ-HANDWERK.
industrisamling
110,000 besøkende ogSom
1.329
land. Trevarer
Mange gode ideer å
vært aktive med å bistå bransjen med det
Det varopp
en imponerende
med
fange
og alt mulig industrisamling
ny teknologi ble
presentert.
som skulle bli foreningen for «digitalisering i
over 110,000 besøkende og 1.329 utstillere fra
EuroWindoor
byggebransjen». Fremdriften i dette arbeidet var
42 land. Mange gode ideer å fange opp og mye
Det
har
høytble
aktivitet
blant medlemmene i dessverre
Eurowindoor
med hele
arbeidsmøter
2018.
ikke ønskelig,
og7det
ble diskutert iflere
innen
nyvært
teknologi
presentert.
alternativer
hvordan dette
arbeidet
Organisasjonen jobber blant annet med standardisering
og på
lovgivning
innenviktige
EU, men
den europeiske
skal
gi
ønskende
resultater.
Norske
Trevarer
endringen
mot
den
sirkulære
økonomi
modellen,
rekruttering,
energi
og
miljøspørsmål
står også
EuroWindoor
at digitalisering
i byggebransjen
Det har
høy aktivitet
høyt
påvært
agendaen.
Norgeblant
har medlemmene
etterhvert blitt en mener
ganskefortsatt
markant
aktør spesielt
når det gjelder

HER
FINNER JEG
INGEN
DATA…
maskinmessen
Ligna
i Hannover

gjennomføres
regi av
BNL ogav
skal
fortsette regler.
i Eurowindoor
med helestandardiseringsarbeid
7 arbeidsmøter i
spørsmål
vedrørende
og må
innføring
av nye ieller
endring
eksisterende
bidra for atidette
arbeidet
skal lykkes.
2018.deltakelse
Organisasjonen
jobber blant
Ved
i Eurowindoor
er annet
vi for med
det mesteåoppdatert
det som
kan påvirke
vår hverdag og
standardisering
og innblikk
lovgivning
EU, men
fremtid,
og vi får
påinnen
hvordan
industrien i andre land opererer, og hvilke utfordringer og
Faglæresamling
den
europeiske
endringen
mot
den
sirkulære
muligheter som finnes rundt om i Europa. Se www.eurowindoor.eu
for mer info.

Det ble arrangert en faglæresamling som i sin all
tydelighet fortalte at dette var ikke møteformen
vi skal
jobbe
videre
med. Faglærere
OPKskulle
er bli
Som
en
del
av
BNL
har
Norske
Trevarer
vært
aktive
med
å bistå
bransjen
med detogsom
Norge har etterhvert blitt en ganske markant
svært viktige ledd
i vår
bransje og
få mer ikke
foreningen
i byggebransjen». Fremdriften
i dette
arbeidet
varmå
dessverre
aktør spesieltfor
når«digitalisering
det gjelder spørsmål
tilrettelagt
det de
mener
vedrørende
innføring påoppmerksomhet
ønskelig
ogstandardiseringsarbeid
det ble diskutert flereogalternativer
hvordan dette og
viktige
arbeidet
skal
gi ønskende
er viktig. Til neste år planlegges det å arrangere
av nye eller endring av eksisterende regler. Ved
en konferanse med opplæringskontorene og
deltakelse i Eurowindoor er vi for det meste
faglærere i forbindelse med Trevaredagene.
oppdatert i det som kan påvirke vår hverdag og
økonomimodellen, rekruttering, energi og

Digitalisering
miljøspørsmål står også høyt på agendaen.
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Snekkerfaget og nye VGS- læreplaner
Skolereformen er rundt hjørnet og det meste
var vedtatt våren/sommeren 2018. Vi arbeidet
iherdig med å endre på den viktige definisjonen
for vår bransje, som er «snekker» - Faget
vårt uansett underkategorier måtte frem i
lyset og vi kom frem til at «snekkerfaget» er
riktig og beskrivende tittel på faget vårt. Det
var en meget intensiv og hardt arbeidende
gjeng som fikk dette til med god hjelp av
BNL og ikke minst våre samarbeidspartnere
i trepartssamarbeidet. Svært engasjerte
personer fra Opplæringskontorene og våre
medlemsbedrifter jobber aktivt med å
produsere de nye læreplanene som skal tre i
kraft i 2020 og vil vare frem til 2030.

Blimester.com
Samtidig med arbeidet som pågikk med
myndighetene for å endre navn på faget og
plasserte denne under «bygg og anlegg» på
videregående skoler, ble det oppdaget at Norske
Trevarer hadde ingen fag som lå under «bygg
og anlegg» hos Mesterbrevsnemda. Dette
ble oppdaget først i august 2018. Etter aktiv
møtevirksomhet og løsningsorienterte ansatte
hos Mesterbrev og LO fikk Norske Trevarer
aksept på sin søknad i desember 2018 om å
flytte «Trevaresnekker» fra Design og Håndverk
over til «Bygg og anlegg» og samtidig aksept
for at faget endret navn hos Mesterbrev også,
nå til «Snekkerfaget». Her arbeider også flere
eksperter fra våre medlemsbedrifter med
læreplanene som skal sørge for at våre nye
snekkermestere får en best mulig utdannelse.
I forbindelse med forhandlinger om å bytte ut
den daglige ledelse i blimester.com ble daglig
leder i Norske Trevarer forespurt og aksepterte
styrelederansvaret i «Blimester.com».

Trestøv saken
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Som varslet, hadde Arbeidstilsynet et år med
økende fokus på produksjonsbedrifter. Flere
forhold ble avdekket, noen av alvorlig karakter.
I de fleste sakene tok eiere tak umiddelbart i
påleggene og utbedret disse. Trestøv var et av
punktene hvor vi ikke kom i mål med alle våre

medlemsbedrifter. Det ble satt sammen en
arbeids/ekspertgruppe som inkluderer eksperter
fra bl.a. Boligprodusentene, Arbeidstilsynet,
BNL etc. Gruppen skal arbeide frem et levelig og
ryddig reglement når det gjelder trestøv i våre
produksjonslokaler. Arbeidsgruppen skal legge
frem sitt arbeid for høring i løpet av 2019.

Norsk Standard
Norske Trevarer har ledelse i komiteen SN/
K 027 «Dører, vinduer, skodder, beslag og
påhengsvegger». Denne komiteen arbeider på
en god måte og ivaretar endringer, og kommer
med forslag til innspill. Denne komiteens
arbeid påvirker bl.a. måten vi produserer våre
produkter på.
I tillegg er Norske Trevarer medlem i andre
komiteer hvor det foretas svært viktige grep
for bransjens fremtidig bruk av standarder.
Et par av Norske Trevarers representanter i
komiteen SN/K 374 «Datamaler for produkter
og systemer som inngår i bygg- og anlegg»
setter bl.a. premissene for felles digital
informasjonsflyt om våre produkter i BAEnæringen.

Ruteretur
PCB regnes som en av de farligste miljøgiftene,
og myndighetene har derfor stort fokus på
høy innsamling av avfallsfraksjoner med PCBinnhold. PCB ble benyttet i forseglingslim i
isolerglassvinduer i perioden 1965-1975 (kan
finnes i importerte ruter frem til og med 1979).
Norske Trevarer som deleier og med styreverv
i Ruteretur har i 2018 deltatt i fire styremøter
og en generalforsamling. Vi arbeidet sammen
med våre partnere for å finne gode ordninger for
formålet. Det viser seg at det er fortsatt mange
vinduer med PCB, i 2018 ble det samlet inn
37 642 ruter (omregnet fra vekt til antall). Dette
er faktisk drøyt 1000 ruter flere enn i 2017!
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Virksomhetens art og lokalisering
Norske Trevarer er en bransjeforening
for norske produsenter av innredningsog trevareprodukter. Virksomheten
har kontor i Oslo. Foreningen jobber
med kommunikasjon, kompetanse og
medlemsfordeler, og skal bidra til å forenkle
og berike medlemmenes hverdag.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt
drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet
Foreningen er ikke utsatt for særskilte
faktorer som påvirker virksomheten ut over
hva som er vanlig for en virksomhet av
denne art. Foreningens omsetning påvirkes
av de generelle økonomiske konjunkturene
ved at medlemskontingenten beregnes ut
fra medlemmenes omsetning og utbetalt
lønn.
Foreningen har 11 lokalforeninger.
Foreningen har jobbet frem prosjektet
«Norske Trevarer 2022» og gjennom
en ny strategiplan skal åtte viktige

satsningsområder bli styrket og fokusert
på de kommende årene. Det er ikke
foretatt endringer i 2018 med tanke
på satsningsområder for foreningens
virksomhet. Det siste året følger en trend
som har pågått i flere år der den samlede
importen øker og eksporten synker på
de produkter som medlemsbedriftene
produserer.
Omsetning i Norske Trevarer var i 2018 var
på kr. 12.771.321. Dette er en økning på
kr. 642.961 sammenlignet med 2017.
Årsresultatet viser et underskudd på
kr. 737.184, mens det var budsjettert med
et underskudd på kr. 1.630.000 for 2018.
Totalkapitalen var ved utgangen av året
kr. 8.453.175, sammenlignet med
kr. 8.557.685 året før.
Totalkapitalen var ved utgangen av året
kr. 8.588.000, sammenlignet med
kr. 9.473.700 året før.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering
Arbeidsmiljøet anses som godt. Foreningen
har kontorer i Næringslivets Hus på
Majorstuen i Oslo, og luftkvalitet og
lokaliteter ansees som gode. Totalt
sykefravær siste år har vært mindre enn
2 %. Det har ikke blitt rapportert om skader
eller ulykker på arbeidsplassen.
Foreningen hadde to kvinner og to menn
som ansatte, med 3,5 årsverk. Foreningens
styre har bestått av 4 menn og en kvinne.

Ytre miljø
Foreningens virksomhet medfører verken
forurensning eller utslipp som kan være til
skade for det ytre miljø.
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Boligmarkedet
Igangsettingen av nye boliger i 2018 endte
på 29 496 boliger, etter en god avslutning
på året, viser tall fra Boligprodusentenes
Forening.
Igangsettingen av leiligheter økte med 4 %
i 2018, mens småhus og eneboliger sank
med hhv 15 % og 10 %.
Fordelingen på boligtype er
16 776 leiligheter, 6 071 småhus og
6 648 eneboliger. Det bygges flest boliger i
Akershus, fulgt av Oslo og Trøndelag.
Norges demografisk betingede boligbehov
er på 31 500 boliger. Dette betyr at de i
2018 igangsatte ca 2 000 færre boliger
enn det behovet skulle tilsi. Oslo har den
største utfordringen der det ble igangsatt
20 % færre boliger enn det behovet er. I
Trøndelag er det omvendt, der bygges det
flere boliger enn det beregnede boligbehov.
Totalt ble det solgt 27 368 nye boliger i
2018, som er på om lag samme nivå som i
2017. Av disse var 14 189 leiligheter,
5 798 småhus og 7 373 eneboliger. Salget
av leiligheter økte med 8 %, mens salget av
småhus og eneboliger gikk tilbake med hhv
14 % og 6%.

Arrangementer
Norske Trevarer har også i år avholdt sine to
store faste arrangementer, Trevaredagene
og Landsmøtet. Disse to møteplassene
har gjennom sitt innhold vist seg å være
arenaer som mange ønsker å delta på,

og Norske Trevarer ser det som en viktig
oppgave å bringe medlemsbedriftene
sammen.
Trevaredagene ble i 2018 holdt på Scandic
airport hotel Gardermoen 31. januar til
1. februar med 212 deltakere.
På dagsorden var synlighet, lønnsomhet,
digitalisering og muligheter/utfordringer, og
Norske Trevarer 2022. Av foredragsholdere
var bla. finansminister Siv Jensen på scenen
og snakket om at den økonomiske veksten
øker og at arbeidsledigheten er på vei ned,
at vi står overfor betydelige utfordringer
fremover og hvilke veivalg regjeringen må
ta for å styrke vekstevnen i økonomien, lette
omstillingene og skape nye arbeidsplasser.
Adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund
snakket om strategi og nytenking i norsk
næringsliv, om at vi må jobbe lengre. Hun
sa også at vår næring skaper store verdier
og at BNLs bedrifter er sterke pådrivere.
Hun var også innom Brexit, og hva det kan
medføre for noen bedrifter.
Silvia Seres, matematiker og teknologiinvestor, snakket om den fjerde industrielle
revolusjonen som endrer hvordan vi jobber
og hvordan vi leder, om den store teknologiomveltningen i næringsliv og samfunn.
Og om hvordan vi best kan tilpasse oss
og drive denne endringsreisen på en
konstruktiv måte som ledere og ansatte.
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Foto: fra Landsmøtet 2018 i Svolvær

Fra Trevaredagene 2018 på Gardermoen

LANDS
Advokat Harald Sigurdson i NHO, fortalte
om hvordan vi må innrette oss ifb. med de
nye personvernreglene (GDPR) som trådte i
kraft fra 25. mai 2018.
Vi var også innom rekruttering og
kompetansebehov der fagsjefen på
kompetansepolitikk i BNL foredro.
Hovedtemaet på Trevaredagene var ”fra
usynlighet til synlighet” med Kenneth
Hansen fra Blaane, der han presenterte
oss for merkevarestrategien ”Identitet,
kommunikasjon posisjonering”. Styreleder
Ole Olsen holdt et innlegg om ”fra
ord til handling”, med presentasjon av
strategiplanen ”Norske Trevarer 2022”.
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Landsmøte 2018 ble avholdt i Svolvær i
Lofoten med 160 deltakere.
Arrangementet ble avholdt på Thon
Hotel Lofoten, som er omgitt av en helt
spektakulær natur.
Den faglige delen var på fredagen med
årsmøte og presentasjon av prosjekt
”Norske Trevarer 2022”. Lørdag formiddag
var det mange som deltok på fisketur på
Lofothavet, fjelltur, Havørnsafari med ribb
og kajakktur.
Litt lenger utpå dagen var det felles
båtsafari til det særprega og berømte
fiskeværet Henningsvær, som ofte blir
kalt Nordens Venezia. Arrangementet ble
avsluttet med et forrykende show under
festmiddagen lørdag kveld.

SMØTET
Lokalforeninger
Det var bra med aktivitet i de fleste
lokalforeningene i 2018.

Rogaland
Medlemsmøte februar, årsmøte april,
medlemsmøte oktober og julemøte
desember.

Agder
Årsmøte mars, sommermøte juni,
medlemsmøte september og julemøte
desember.

Telemark
Styremøte mars, årsmøte april, medlemsmøte september og julemøte i desember.

Buskerud/Vestfold
Styremøte februar (telefon), årsmøte mars,
medlemsmøte august, medlemstur til
Gdansk november og julebord i desember.
Hordaland
Årsmøte mars, sommerfest juni, HMS dag
og julebord i november.
Møre og Romsdal
Styremøte februar, årsmøte mars,
medlemsmøte september, medlemsmøte
m/julebord i november.

Trøndelag
Årsmøte mars, medlemsmøte august og
medlemsmøte november.
Østfold
Styremøte februar, årsmøte april,
sommerfest juni, styremøte september og
julemøte november.
Østlandske
Styremøte februar, årsmøte mars,
medlemsmøte juni, medlemstur til Trä &
Teknikk august, medlemsmøte oktober og
julebords-weekend november.
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Medlemsfordeler
Medlemsfordelene som Norske Trevarer
tilbyr, gir mulighet for å spare penger
for bedriftene på en rekke områder. De
viktigste avtalene er: forsikring, drivstoff,
hotell, termografering, inkasso og telefoni.
Juridisk bistand samt rimelige løsninger for
kvalitetssikringssystem og web-sider finnes
også blant medlemsfordelene.
Ny medlemsfordel dette året var
Byggsikkerhetsgarantiforsikring og
helseavtale.
Byggsikkerhetsgarantiforsikring
Byggsikkerhetsgarantiforsikring er et
eget produkt for byggebransjen, og er

16

en kombinasjon av Utførelsesgaranti
og Reklamasjonsgaranti. Byggsikkerhet
beskytter oppdragsgiveren mot merkostnader som kan oppstå hvis entreprenøren får økonomiske problemer og ikke
kan oppfylle sine forpliktelser i henhold
til entrepriseavtalen. Garantien gjelder
dessuten i reklamasjonstiden som følger
etter at entreprisen er fullført.
Helseavtale med Austad Diagnostikk
via systematisk ultralyd
For å forebygge og oppdage eventuell
sykdom på et tidlig tidspunkt.

Forsikring
Så godt som alle medlemsbedriftene
benytter tilbudet om yrkesskadeforsikring,
og stadig flere har også tegnet avtale om
forsikring av bygninger, maskiner og utstyr,
garantiforsikring samt gruppelivsforsikring
og OTP.
Samarbeidet med Pareto forsikringsmegling
og Landbruksforsikring har fungert godt
gjennom året, og vi ser når året er slutt at
utviklingen når det gjelder skadestatistikk
er positiv både for yrkesskadeforsikringen
og på bygninger. Denne utviklingen har
vært positiv de siste årene, og i 2016
resulterte dette i en reel nedgang i prisen
på yrkesskadeforsikring på 12%.
Juridisk rådgivning
Medlemmene kan benytte advokatene i
BNL og NHO når det gjelder arbeidsgiverog tariffspørsmål. Norske Trevarer har også
en avtale med advokat Gjermund Pekeberg
i advokatfirmaet Økland & Co. og advokat
Toril Løken Sandvik som innebærer gratis
juridisk bistand i inntil 5 timer årlig for
andre juridiske spørsmål.
Brannvern og brannsikring
Norske Trevarer har inngått avtale
med Firesafe AS, en landsdekkende
totalleverandør innen brannsikring.

Energitjenester fra ENEAS
Vi har inngått en avtale med Eneas som
kan gi din bedrift betydelige besparelser.
Eneas har 20 års erfaring fra det nordiske
kraftmarkedet.

Firesafe tilbyr konsulenttjenester innen
brannteknisk rådgivning, prosjektering og
utføring av bygningsmessig brannsikring.

Drivstoff avtale med Esso
Esso tilbyr rabatt på pumpepris, og det
foreligger et meget gunstig tilbud om både
Firmakort og kort for ansatte.

Egeninkasso – Solvent Engeninkasso
Solvent Egeninkasso er det lønnsomme
alternativet for deg som sliter med å
få inn utestående fordringer. Tjenesten
er vesentlig mer effektiv, fleksibel,
tidsbesparende og kundevennlig enn
tradisjonell inkasso.

Kredittsjekk
Norske Trevarer har inngått av tale med
BISNODE på kredittsjekk. Bisnode Norge
AS er Norges største leverandør på foretak
og personinformasjon. Det anbefales at alle
bedrifter har klare interne regler for salg på
kreditt for å unngå unødvendige tap.
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Nettsider og digital markedsføring
Vi har fremforhandlet gunstige vilkår på
nettsider og digital markedsføring fra
landets største digitale mediebyrå IDIUM.
De leverer alt innenfor digital markedsføring
og kan levere fra helt enkle nettsider til en
helhetlig markedsstrategi.
Miniatyrskilt til spesialmøbler
På en enkel og god måte kan et lite skilt
bidra til å synliggjøre og markedsføre
produktene og bedriften for forbrukerne.
Termografering av elektriske anlegg med
Omega Holtan
Termografering er en metode for å
oppdage varmegang i elektriske anlegg
og utstyr. Det brukes et infrarødt kamera
(Termografikamera) for å avdekke unormalt
høye temperaturer. Disse betraktes som
avvik og bør utbedres for bl.a. å avverge
brann. Kontrollen utføres i henhold til NEK
405-1.
Hotellavtale med Thon Hotels
Hotellavtalen innebærer konkurransedyktige priser på overnatting og kurs-/
konferansefasiliteter.

Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS
Våre medlemsbedrifter får stadig mer
fokus på det forebyggende helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet. Flere av har hatt
besøk av Arbeidstilsynet, og de påleggene
som går igjen er manglende skriftlig
dokumentasjon på HMS-rutiner, opplæring
og risikovurdering av maskiner, håndholdt
verktøy og av kjemikalier.
Flere av våre medlemsbedrifter har fått
hjelp til oppdatering av eksisterende HMS
opplegg og tilrettelegging av nytt system.

KS Online Trevare
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Krav om skriftlig dokumentasjon er blitt
mer av hverdagen for våre medlems-

bedrifter. Noen bedrifter forteller at de ikke
har blitt vurdert som leverandør, fordi de
ikke har hatt et kvalitetssystem på plass.
KS Online Trevare
KS Online Trevare er et kvalitetssystem
som er tilpasset våre medlemsbedrifter. I
dette systemet ligger bl.a. alt bedriftene
trenger av lovpålagt HMS-dokumentasjon
med maler og sjekklister. Systemet er
web-basert og kan brukes på PC, IPAD og
mobil. De som er ute på montering kan
lett gå inn å finne sjekklister og nødvendig
dokumentasjon på mobilen. De kan ta
bilder når produktet er ferdig montert, slik
at man kan bevise at alt var i orden ved
montering. Dette er viktig dokumentasjon
for bedriften overfor kunden i tilfelle
reklamasjon.

Prosjekt ”Norske Trevarer 2022”
Prosjekt ”Norske Trevarer 2022” ble
vedtatt på årsmøte i juni 2018. Målet
for prosjektet er å gjøre trevarebransjen
mer synlig. Prosjektet består av disse
satsningsområdene:
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhets- og organisasjonsutvikling
Synlighet og merkvareutvikling
Rekruttering og opplæring
Politiske og økonomiske
rammebetingelser
Digitalisering
Bedrifts- og forretningsutvikling
Prosess- og teknologiutvikling

På årsmøte ble det bestemt at vi skulle ha
fokus på de tre første punktene frem til
årsmøte 2019.
Synlighet og merkevareutvikling
På årsmøte 2018 ble det vedtatt en
navneendring på Norske Trevarer til
Norske Trevarer med en ny logo. Navnet
på lokalforeningene ble endret til Norske
Trevarer Agder, Buskerud osv.

Det har også blitt laget et kvalitetsstempel
– ”Stolt medlem av Norske Trevarer”,
som flere har begynt å bruke i egen
markedsføring.
Utover høsten startet arbeidet med å
lage en helt ny hjemmeside, som ble kalt
Bransjeportalen. Alt som lå på den gamle
hjemmesiden skulle gås gjennom og det
som fortsatt var aktuelt skulle oppdateres

og etter hvert flyttes over til den nye
portalen. Portalen blir et viktig verktøy for
medlemmene og eksterne som ønsker å
vite mer om Norske Trevarer og bedriftene.
Vi har fått positive tilbakemeldinger
både fra medlemmer og eksterne på
hjemmesidens nye design.
Medlemmene blir holdt løpende informert
om arbeidet gjennom månedlig rapportering.
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Rekruttering og opplæring
I 2017 etablerte vi en gruppe med unge
bransjefolk, som enten er lærling eller
nyutdannet.
”Ung Snekker” ble navnet på gruppa, og de
har gitt oss innspill i hvordan de opplever
det å være lærling. Ungdomsgruppa har
en aktiv rådgivende rolle og kommer med
innspill som handler om rekrutterings- og
opplæringsarbeid. I tillegg skal de iverksette
promotering på ulike sosiale medier som
Facebook, Instagram og Snapchat, og delta
i rekrutteringsarbeid ut mot nye potensielle
ungdommer til bransjen.
Ungdomsgruppa (3 jenter og 3 gutter)
har deltatt på møter i Norske Trevarer for
forberedelse til yrkesmesser. De har blitt
kurset av kommunikasjonsavdelingen i
NHO i bl.a. kommunikasjonsteknikk og
sosiale medier.
En lang høstturne ble gjennomført av
Ungdomsgruppa i Norske Trevarer.
Seks ungdommer har stått på messer på
ungdomsskoler og videregående skoler,
pluss i messehaller i Bergen, Kristiansand,
Arendal, Vinstra (Oppland), Støren
(Trøndelag), Hellerud (Oslo) og Stavanger
og på Stryn. De har lagt ut på facebook og
instagram tekst og bilder fra messene de
har deltatt på.
Det er kommet mange
tilbakemeldinger fra
opplæringsledere og
lærere, som sier at
ungdommene våre
virkelig har ivret for
faget sitt og er noen
flotte ambassadører
for bransjen.
Vi fikk laget profiltøy
til hver av ungdommene,
t-skjorter og hettejakker, slik

at de var synlige på standen. Vi hadde også
bestilt jojo’er og nye rollups. Jojo’ene var
veldig populære blant de unge som kom på
messene.
Ungdomsgruppa er absolutt en
kjemperessurs som er med og bidrar til å
heve kompetansen og sikre rekrutteringen
til bedriftene og vår bransje.
Vår stand ble meget fin og passet godt inn
sammen med Oslo Snekkermesterlaug sin
stand på Yrkes-NM på Hellerudsletta. Vi
må bare berømme Oslo Snekkermesterlaug
for alt det arbeid de la ned i forbindelse
med Yrkes-NM. Det var flott og lærerikt å
stå sammen med de erfarne folkene.
Samarbeidet med opplæringskontorene
og lokalforeninger i forbindelse med de
forskjellige messene har også fungert fint.
I etterkant av turneen har ungdommene
blitt bedt om å komme med ris og ros, og
også tips for gjennomføring av neste års
messeturne. Tipsene vi har fått tar vi med
oss til neste år.
Fra ungdommene har vi fått inn
kommentarer på at dette har vært utrolig
spennende å være med på, både på
messene og under planleggingen i forkant.
De har også følt seg velkomne der de har
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vært, og sett at de har hatt mye å bidra
med. Flere sier de gjerne vil være med til
neste år.

Trevareskolen
Det har vært stor interesse om
kursene ”Salg og kundebehandling” og
”Produksjonsledelse. Begge kursene er
tilrettelagt i samarbeid med Evan Jones
International. I løpet av året ble det kurset
”Salg og kundebehandling” gjennomført i
Bergen, Sandnes og på Gardermoen.
Kurset ”Produksjonsledelse” ble
gjennomført i Kristiansand og Sandnes.
Tilbakemeldingene fra deltakerne på begge
disse kursene er veldig positive.

Møte i Ungdomsgruppa

Trappebedriften fra Stryn, Hagen AS, ble
kåret til årets bedrift og fikk utmerkelsen
”Det Gylne Sagblad”.
Utdelingen av prisen som årets bedrift
2017 foregikk under festmiddagen på
Landsmøtet i Svolvær.
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DET

GYLNE SAGBLAD

Juryens begrunnelse var:
Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.
Hagen har først og fremt vektlagt å investere i å utvikle seg som selskap. Bedriften har
de siste 7 årene hatt høyere lønnsomhet enn trappebransjen i gjennomsnitt. For året
2017 vokste omsetningen fra 183 til 194 million. Resultat før skatt for konsernet ble
14,9 million og et EBITDA resultat på 18,3 million. Hagen er derfor ett eksempel
på at man kan kombinere tung satsing enten det er LEAN, utvikling av egne butikker
eller nye produkter med god lønnsomhet. I 2017 har de satset betydelig på alle tre
områdene.
Har gjort en innsats på eksportmarkedet
Hagen skal også lykkes ute, men har i noen år nå hatt fokus på Norge. De har historisk
solgt mye i Tyskland og Danmark.
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Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.
Hagen har gjennom systematisk satsing på LEAN økt produktiviteten betydelig.
Hele produksjonen er involvert i daglige forbedringer. Dette arbeidet sikrer økt
effektivitet på dagens produkter og de har klart å introdusere produktendringer uten
at effektiviteten har gått ned.
Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av
mennesker i bedriften
Hagen var en av kandidatene til prisen «Ringer i vannet» i Sogn og Fjordane gjennom
sitt arbeid med å inkludere personer som har falt gjennom i arbeidsmarkedet. Hagen
har som strategi å utvikle engasjerte medarbeidere som ønsker å bruke sin kunnskap
til å skape forbedringer. Dette er en sentral pilar i LEAN arbeidet til Hagen, og er sentralt ikke bare i produksjonen, men også innen salg, kundesenter og montasje.
Hagen har i 2017 også satset betydelig på HMS både i eget hus samt lagt til rette for
økt bevissthet og bruk av enkle gode verktøy for sine montører.
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10

gode grunner til å være medlem:
■ G
 jennom Norske Trevarer
får du unik tilgang til en
arena
der kolleger og konkurren
ter treffes og enes over
fel
les
utfordringer.
■ V
 i arrangerer bl.a. Treva
redagene og Landsmøte
med
aktuelle temaer hvert år.
■ Vi har 11 aktive lokalf
ore

ninger.

■ Vi jobber for bedre ram

mebetingelser for brans

■ V
 i jobber for å synliggjør
e
■ Vi kan hjelpe deg me
d jur

jen.

bransjen.

idiske spørsmål.

■ V
 i har lang erfaring innen
HMS, risikovurdering og
kvalitetsstyring.
■ V
 i har et dokumentbibliot
ek på mer enn 200 doku
menter
innen kvalitetsstyring, ko
ntrakter og lovpålagt HM
S.
■ Norsk Trevare jobbe
r aktivt med rekruttering
og
samarbeider med opplæ
ringskontorene.
■ Gjennom BNL og NH
O forhandler vi tariffavta
ler og
Overenskomsten for by
ggeindustrien.
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ÅRSBERETNING 2018
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IHUGA
ROTEKTE
BERGTATT
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