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Styret i Norske Trevarer
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ole Olsen
Knut Einar Fjerdingstad
Tore Ådlandsvik
Trond Hamran
Rune Sætren
Trond Magnar Unhammer

Meling AS
H-Vinduet Fjerdingstad AS
Torsvik Innredning AS
Hamran Snekkerverksted AS
Nordvestvinduet AS
NorDan AS

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Skule Bjerke
Steve Øverland

Snekkermester Per Bjerke AS
Austvoll Tre & Design AS

Valgkomite
Leder:
Medlem:
Medlem:

Eilef Bjerk
Torbjørn Hjelden
Knut Marius Karlsen

Ege Front AS
Grande Fabrikker AS
Corinor AS

Ressursgruppen
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Arild Tveteraas
Kenneth Hansen
Roger Årdal

Tveteraas AS
Blaane AS
Evan-Jones International AS

Norske Trevarers administrasjon
Administrasjonen i foreningen hadde kun 2,5 årsverk i 2019.

Foto fra venstre: Tone H. Ruud, Jannis Barbantonis, Randi Moltke-Hansen

Virksomhetens art og lokalisering
Virksomheten er en bransjeforening tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og
har kontor i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. Norske Trevarer er en av 15 bransjer i
paraplyorganisasjon Byggenæringens Landsforening BNL. Foreningen jobber med
kommunikasjon, kompetanse og medlemsfordeler, og skal bidra til å forenkle og berike
medlemmenes hverdag.
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Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens S 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.
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Arbeidsmiljøet anses som godt. Foreningen har kontorer i Næringslivets Hus på Majorstua 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 har hatt en stabil arbeidsstokk bestående av tre fast ansatte, to kvinner og en
mann med til sammen 2,5 årsverk. Foreningens styre har bestått av 6 menn.
Ytre miljø
Foreningens virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade
for det ytre miljø.
Foreningen har jobbet frem prosjektet «Norske Trevarer 2022» og gjennom en ny
strategiplan skal åtte viktige satsningsområder bli styrket og fokusert i de kommende
årene. Det er ikke foretatt endringer i 2019 med tanke på satsningsområder for
foreningens virksomhet.

Medlemmer
Norske Trevarer hadde 280 medlemsbedrifter og 60 assosierte medlemmer per
31.12.2019. 9 nye bedrifter meldte seg inn i foreningen, mens 11 bedrifter meldte seg ut i
løpet av året. Det var 2 konkurser, 1 ble ekskludert grunnet ikke betalt kontingent, 4
bedrifter ble nedlagt/opphørte og resten var ordinære utmeldinger. Samlet hadde
medlemsbedriftene ca. 4500 årsverk og 8,4 mrd. kroner i omsetning 2019.

Lokalforeninger
Norske Trevarer har 11 lokalforeninger og aktiviteten i hver forening har vært god i løpet
av 2019.

Boligmarkedet
Lav igangsetting i 2019, ned 15 % fra 2018.
Samlet igangsetting for 2019 er ned 15 % i forhold til 2018. Den største nedgangen er for
leiligheter som falt med 22 %, mens småhus er svakt ned med 1 % og enebolig er ned 9
% i forhold til 2018.
Igangsettingen har falt kontinuerlig siden høsten 2017. Samlet igangsetting for 2019 ble
25.037 boliger som er på 2014-nivå. Igangsetting i eneboligmarkedet har falt med 28 %
fra 8.504 til ca. 6.047 boliger siden desember 2015, mens andelen for leiligheter har økt
med 10 % siden 2010 og utgjør nå over 50 % av igangsettingen.
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Salget av nye boliger er ned 3 % i 2019 sammenliknet med 2018. Salget av eneboliger
faller 17 % mens småhus er opp 12 % og leiligheter er svakt ned med fall på 1 % ved
sammenlikning med årstallene for 2018 fordelt på boligtypene.
En del av salget fordeler seg nå mellom igangsatte og ferdigstilte prosjekter.

Marked/Trender
Igangsettingen ble lavere i 2019 enn i 2018. Både rentenivået og arbeidsledigheten var lav,
og nordmenn brukte fortsatt en del penger på bolig. Importen av innrednings- og
trevareprodukter har økt med 5% og eksporten har økt med 6%.
Denne oversikten viser de 8 største importlandene innen trevare til Norge for 2019.
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Bransjeportalen
Deler av vår nye hjemmeside "Bransjeportalen" var ferdig til Trevaredagene i slutten av
januar.
Utpå høsten flyttet vi "Bransjeportalen" over til EPI server i NHO. Det var et ferdig utviklet
program fra NHO hvor verktøyene vi trengte lå klare til bruk. IT ansvarlig i NHO tilrettela
layout og design med vår logo og nye profilmanual. All informasjon fra den gamle
hjemmesiden ble oppdatert og lagt inn.

Rekruttering og opplæring
Faglærersamling 2019
Denne ble avholdt på Scandic Airport Hotel Gardermoen 28.-29. januar.
Det var 50 deltakere begge dager med lærere fra VG1-, VG2, avdelingsledere og
opplæringskontor. Samlingen ble ledet av Jan Larsen, opplæringsleder i Tre-Ringen
Buskerud, Vestfold og Østfold.
En av foredragsholderne var Vidar Strande fra Norges Bilbransjeforbund som fortalte om
skolekonkurranser og World Skills Norway.
Et av temaene var Ny struktur 2020 som Jannis Barbantonis og Jan Larsen presenterte.
Skolene presenterte best praksis og de hadde også gruppearbeid med presentasjoner fra
hver gruppe.

Snekkerfaget og nye læreplaner
Læreplanprosessen ble startet opp for alle yrkesfagene inkl. vårt fag – trevare og
bygginnredningsfaget.
Vi har sammen med Byggenærings Landsforening – BNL søkt om navneendring til
"Snekkerfaget". (Vi er informert om at dette blir sendt til høring sammen med læreplanene
VG 2 og VG3 i august).
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Blimester.com
Mesterbrevutdanningen fra Blimester.com er utviklet av ni bransjeforeninger i
Byggenæringen. Dette er en solid lederutdanning for dem som har norsk fag- eller
svennebrev i ett av de 13 byggfagene, og som ønsker å søke om Mesterbrev.
I mesterbrevutdanningen arbeides det med tre fagområder;
1) Faglig ledelse
2) Faglig fordypning
3) Bedriftsledelse.
Faglig ledelse og Faglig fordypning arbeides det med samlet, slik at
sammenhengene mellom de generelle byggfagene og det enkelte håndverksfaget
blir tydelig. I faget Bedriftsledelse læres hva som kreves for å drive en
håndverksbedrift, og å leve av kompetansen som håndverker. Det er mulig å søke
Mesterbrevnemnda om fritak for et av studiets fagområder, dersom noen har tatt
deler av mesterutdanningen tidligere.
Mesterutdanningen fra Blimester.com er først og fremst nettbasert, men er støttet
av tre fysiske helgesamlinger og flere nettseminarer pr semester, i tillegg til
nettbasert veiledning. Utdanningstilbudet er lagt slik at det er mulig å gjennomføre
på 1,5 år ved siden av jobb.

Fjernundervisning
Norske Trevarer har et godt opplegg med bøker og nettkurs for Trevare- og
bygginnredningsfaget. Det kan tas offentlig eksamen, som blir holdt 2 ganger i året (i juni
og i desember).
Kurset er laget for å gi de som trenger å gå opp til denne eksamenen en god opplæring i
faget, slik at de er godt forberedt. Kompetansemålene for Trevare- og
bygginnredningsfaget er Vg3 Opplæring i bedrift, som er grunnlaget for kurset. Bruk av
egen bedrift som lærested er viktig, da kurset gir oppgaver der man lærer ved å studere
egen arbeidsplass.
I teoridelen er det lagt opp til 10 innsendinger av oppgaver. Kandidaten får en egen
kursinstruktør som følger opp underveis, og sørger for at de får tilbakemelding på
innsendingene. Det samme gjelder for tegnedelen som er basert på tegneundervisning på
PC, men her er det lagt opp til 5 innsendinger.

Ruteretur
PCB regnes som en av de farligste miljøgiftene, og myndighetene har derfor stort fokus på
høy innsamling av avfallsfraksjoner med PCB-innhold. PCB ble benyttet i forseglings-lim i
isolerglassvinduer i perioden 1965-1975 (kan finnes i importerte ruter frem til og med
1979).
Ifølge rapporterte tall fra Norsk Gjenvinning (og en omregning fra vekt til antall) ble det
samlet inn 37 436 vinduer i 2019. Innsamlet mengde i 2018 var 37 642 vinduer. Norske
Trevarer er deleier og har styreverv i Ruteretur og deltok på tre styremøter samt
generalforsamling i 2019.
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EPD (Environmental Product Declaration)
EPD er en miljødeklarasjon, et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en
komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.
Dette er sertifiseringen som blir mer og mer etterspurt og blir en del av bl.a. offentlige
anbud. Få av våre medlemsbedrifter får krav om dette i dag, men dette vil komme mer og
mer.
Det er en omfattende jobb å lage en EPD og vil medføre store kostnader for
medlemsbedriftene. Norske Trevarer ser på mulighetene og kostnaden ved å lage en EPD
generator, hvor det kan lages maler bedriftene kan benytte. En løsning kan være at deler
av kostnadene dekkes av Norske Trevarer, noe som betyr lavere kostnad for bedriftene.

Norsk Standard
Norske Trevarer leder komiteen SN/ K 027 «Dører, vinduer, skodder, beslag og
påhengsvegger». Denne komiteen ivaretar endringer og kommer med forslag til innspill.
Ny standard Dører og ytterdører
Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer.
Produkter som har en harmonisert teknisk produktstandard, må CE merkes. For vår
bransje gjelder dette pr. i dag for vinduer, ytterdører og garasjeporter. Innerdører, trapper
og innredninger har ingen slik produktstandard.
Våren 2019 kom det en ny standard for vinduer og ytterdører NS-EN-14351-1, som skulle
gjelde fra 1. november 2019. Denne standarden omhandlet ikke innerdører.
Det betydde at etter 1 november 2019 kunne produsentene av innerdør risikere å ikke få
levert dører, da det ikke var noen standard å henvise til. Norske Trevarer ble kontaktet av
flere av innerdørprodusentene som ba om hjelp til å finne en god løsning på dette.
Etter mange møter og diskusjoner i EU kommisjonen ble det bestemt at
Innerdørprodusentene i Norge kunne fortsette å produsere etter den gamle norske
standarden NS 3919 også etter 1 november, frem til den nye standarden 14351-2 ble
publisert i EUs "Official Journal".
Samtidig ble produsentene bedt om å gjøre seg klare til å kunne levere CE merkende dører
fra den dagen den nye standarden for innerdører ville tre i kraft.

Studietur til Ligna
Norske Trevarer arrangerte studietur til den store maskinmessen i Hannover, sammen med
Reisegleder (tidl. Internasjonale Messetjenester). Denne gangen var det mer enn 1800
utstillere fra nærmere 50 nasjoner som stilte ut maskiner og utstyr til skogbruk og
trebearbeiding. Det var 37 personer med på turen.

Trestøv saken
Denne saken jobbes det fortsatt med og den har blitt løftet opp på BNL-nivå av Norske
Trevarer.
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Representasjon
Norske Trevarer har deltatt på flere møter i EuroWindoor og i Miljøforum i BNL.
Norske Trevarer har også deltatt i møter i BNL rundt digitalisering av byggenæringen.
I desember inviterte BNL topplederne fra hele næringskjeden på Næringslivets Hus på
Majorstuen, hvor målet var å skape forståelse og eierskap til videre utvikling av
digitalisering i norsk byggenæring.

Assosierte medlemmer
Prosjekt "Norske Trevarer 2020" handler bla. om å videreutvikle og synliggjøre
trevarebransjen. Leverandørene er en viktig del av bransjen. De kjenner trevarebedriftene
godt og er gode rådgivere for valg av produkter og gode løsninger innen trematerialer,
maskiner og verktøy, lås og beslag, lim, overflatebehandling, glass, slipe- og sprøyteutstyr
og dataprogram.
I begynnelsen av desember ble de assosierte medlemmene invitert til julelunsj. Målet var å
høre hva de tenker om det arbeidet som pågår i Norske Trevarer, samt se nærmere på
hvordan de selv kan bidra til å styrke bransjen mot en felles vekst. Oppslutningen var god
og det jobbes videre med å finne gode samarbeidsmuligheter for fremtiden.

Lønnsoppgjøret 2019
Tariffrevisjonen 2019 var et mellomoppgjør mellom NHO og LO. Nye satser ble gjort
gjeldende fra 1. april 2019.
Nybegynner
Etter ett år

kr 182,29 pr. time
kr 185,72 pr. time

Ferievikarer 18-23 år

kr 156,51 pr. time

Lærlinger 3. året
Lærlinger 4. året

kr 78,04 pr. time
kr 117,05 pr. time

Unge arbeidere

kr 127,31 pr. time.

Skifttillegget for 2. skift
Skifttillegget for 3. skift

kr. 22,65 pr. time.
kr. 29,29 pr. time.

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.
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Trevaredagene 2019
Arrangementet gikk over to dager fra 30.-31.
januar på Scandic Airport Hotel Gardermoen, der
Temaet for disse dagene var "Bygge et vinnerlag".
Aslak Bonde fra Politisk Analyse, var møte- og
debattleder.
Det var rekordoppslutning med 220 påmeldte.
Statsminister Erna Solberg skulle ha
åpningsforedraget, men på grunn av møte i den
nye 4 parti regjeringen, ble det videoforedrag i
stedet
Prosjekt "Norske Trevarer 2022" var selvfølgelig på
dagsorden med hovedinnlegget, der det ble
oppsummert hva foreningen har gjort på de
tre hovedsatsingsområdene i prosjektet, og om
hva som skal gjøres videre. Årets medlemsundersøkelse
ble presentert av Jomar T. Heggdal i BNL.

Foto: Statsminister Erna Solberg på
video fra storskjerm

Medlemsbedrifter og leverandører holdt foredrag om
bla. automatisering, en bransje som står overfor
store endringer, hvordan vinne sammen, smarte
løsninger for fremtiden, stolt leverandør til bransjen
og om tre inn i fremtiden.
Adm. direktør i BNL, Jon Sandes hadde mye på
hjertet, bla. om FNs bærekraftmål, byggenæringen
som er Norges største fastlandsnæring, kompetanse
og rekruttering og samspillet mellom næring og
myndigheter.
Andre foredragsholdere var: Per Jæger, Adm.
direktør i Boligprodusentenes forening som
foredro om hva som forventes av vår bransje.
Frank Ivar Andersen, daglig leder i
Byggmesterforbundet, snakket om kvalitet,
dokumentasjon, digitalisering og service ved
tvistesaker/reklamasjoner.
Kari Sandberg, adm. direktør i
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg foredro om
neste generasjons trebygg – vi har mange trær i
den norske skogen, bruker vi dem?
Slik situasjonen er i dag har vi ikke nok produsenter
med kapasitet på å levere til markedet
(våre medlemmer). Mye blir importert.
Foto: Aslak Bonde intervjuer Frank
Ivar Andersen, Kari Sandberg og Per
Jæger
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I «Parisavtalen» forplikter Norge og 194 andre stater seg til å gjennomføre utslippskutt og
Norge har i den forbindelse satt seg sine egne klimamål. En måte å nå disse klimamålene
på er blant annet å redusere utslipp fra byggebransjen og å øke karbonlagringen i treverk.
Veronica Strøm i Prognosesenteret gjennomgikk utviklingen i norsk økonomi og utsikten
for byggenæringen de neste årene, samt bransjerapportering og oppdatering på
utviklingen innen import og eksport av trevare. Hun sa videre at
det blir fall i nybygg og vekst i ROT-markedet. Veksten i ROT kommer av at flere boliger
skifter eier pluss naturkatastrofer. Det ventes også en nedgang i fritidsbygg.
Arkitektene Ingrid Sletten og Kaja Melbye fra Hille Melbye Arkitekter AS snakket om at det
er på tide å tenke nytt rundt boligutvikling. Det er endring i livsstil, mangel på rimelige
boalternativer og høy grad av ensomhet på tvers av generasjoner. De viste til flere
prosjekter i Tyskland, Danmark og England der de tar høyde for flere sosiale plasser i
leilighetskompleksene, bla. felles takterrasser, uteplasser, badstue etc.
Tidenes mestvinnende vinterolympier, Marit Bjørgen snakket om å være gode sammen.
Jan Vestre, daglig leder i Vestre AS, er opptatt av fornybar energi, bedre samspill og
sosiale møtesteder. Han mener vi må re-industrialisere landet vårt - Norge er verdens
beste land på industrialisering. Vi har verdens ledende arkitekter og designere. Han mener
vi må ha som mål å doble norsk fastlandseksport i løpet av 10 år og ta mer risiko.

Foto: Lise, Svein-Bjarte og Vebjørn fra
Ungdomsgruppen i Norske Trevarer ble
intervjuet av møteleder

Landsmøtet 2019
Arrangementet ble avholdt i elvebyen Drammen 24.-26 mai.
Det var tilrettelagt et variert og spennende program.
Fredagen startet med besøk hos H-Vinduet Fjerdingstad AS.
Etter lunsj ønsket ordføreren velkommen til Drammen og fortalte
om hvordan de hadde bygd opp byen til slik fremstår i dag.
Rekruttering og opplæring av tema for den faglige delen og vi
fikk høre hvordan Norske Trevarer Buskerud lykkes i sitt
rekrutteringsarbeid i samspill med bedriftene, skolen og
opplæringskontoret. Jonas Fjeld underholdt oss på kvelden.
Lørdagen startet med noen spennende utflukter før lunsjen ble
servert i bakgården mellom hotellet og Union Scene.
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Mange av våre leverandører og representanter fra
Ungdomsgruppen
deltok på "Trevaretorget." Der ble tid til den gode praten med
Ungdomsgruppen, medlemmene og samarbeidspartnere,
krydderet med quiz og underholdning.
Norske Trevarer Buskerud 100 år
Bukerud er den eldste lokalforeningen i Norske Trevarer.
Foreningene ble stiftet i 1919 som Drammensdistriktets
Trævarefabrikkers Forening. Det ble markering med norske flagg
og en kjempestor marsipankake.
Lokalforeningen består av 17 medlemmer, som er lokale
norskeide hjørnesteinsbedrifter med 173 årsverk og nærmere 20
lærlinger. Her produseres vinduer, dører, trapper, kjøkken, bad,
garderobe, spesialinnredning og småmøbler.

Styreledersamling i lokalforeningene
Det ble avholdt to samlinger for lokalforeningsledere i 2019.
Den ene lokalforeningssamlingen ble holdt i etterkant av Trevaredagene på samme hotell,
på Gardermoen 31. januar. Her var det 15 deltakere fra 11 lokalforeninger til stede.
Hensikten med møtet var å ta en oppsummering av statusen for lokalforeningene, med en
påfølgende åpen diskusjon om veien videre for det lokale foreningsarbeidet.
Møtet ble innledet med litt praktisk informasjon fra Norske Trevarer og målet med 2022prosjektet. Det ble gjennomgang av resultatene fra lokalforeningskartleggingen, analyse
og avklaringer. Deretter var det veien videre, diskusjon og innspill om framtidig formål,
rolle, posisjon, organisering, driftsform, mandat og myndighet. Det var snakk om samspill
og organisering av aktiviteter mellom lokalforeningene og Norske Trevarer, om
økonomiske rammebetingelser og muligheter, samt identitet, profil og synlighet.
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Den andre samlingen for styremedlemmer i
lokalforeningene med 33 påmeldte, ble holdt på
høsten på Meet Ullevaal, 12. og 13. september,
med både middag og overnatting.
Her var det stor entusiasme, diskusjoner, innspill
og prioritering av oppgaver som kom frem
gjennom de to dagene.
Det ble blant annet snakket om hva Norske
Trevarer har gjort siden forrige møte på
Gardermoen, det ble redegjort for ressursgruppen
og gitt en oppsummering fra de 7 punktene som
det ble enige om på forrige samling, som det nå
ble jobbet videre med på Ullevaal. De gikk
gjennom lokalforeningens rolle og ressurs i prosjekt
2022 og videre om kommunikasjonsstrategi for 2022.

Foto: Omvisning på Ullevaal stadion

Samlingen ble avsluttet med en omvisning på Ullevaal.

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, HMS samt rimelige løsninger for
kvalitetssikringssystem og web-sider finnes også blant medlemsfordelene.
Helseavtale med Austad Diagnostikk
For å forebygge og oppdage eventuell sykdom på et tidlig tidspunkt.
Vi har inngått en avtale for våre medlemsbedrifter med Austad Diagnostikk om systematisk
helsesjekk via ultralyd for evt. å oppdage sykdommer.
Betaler du for mye i strøm?
Avtalen vi har inngått med ENEAS er: ENEAS tilbyr våre medlemmer å sjekke om de
betaler riktig pris på strømmen. Vi har ikke inngått noen avtale på strøm.
Forsikring
Så godt som alle medlemsbedriftene benytter tilbudet om yrkesskadeforsikring, og stadig
flere har også tegnet avtale om forsikring av bygninger, maskiner og utstyr,
Byggsikkerhetsgaranti 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.
Juridisk bistand
Medlemmene kan benytte advokatene i BNL og NHO når det gjelder arbeidsgiver- og
tariffspørsmål (Arbeidsrett) uten ekstra kostnader.
Norske Trevarer har også en ekstern avtale med advokat Gjermund Pekeberg i
advokatfirmaet Økland & Co. og advokat Toril Løken Sandvik som innebærer gratis juridisk
bistand i inntil 6 timer årlig for andre juridiske spørsmål.
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Egeninkasso
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.
Drivstoff
Esso tilbyr rabatt på pumpepris, og det foreligger et meget gunstig tilbud om både
Firmakort og kort for ansatte.
Kredittsjekk
Norske Trevarer har inngått avtale 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. Sjekk alltid dine kunder!
Termografering
Vi har inngått avtale med Omega Holtan på termografering av det elektriske anlegget.
Termografering er en metode for å oppdage varmegang i elektriske anlegg og ut styr. 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.
Thon Hotels
Gjennom hotellavtalen tilbys medlemmene konkurransedyktige priser på overnatting og
kurs-/konferansefasiliteter.
Helse, Miljø og Sikkerhet
Vi bistår medlemsbedriftene med å oppdatere sine HMS-system eller tilrettelegging av nytt
system. Det er ofte de mindre bedriftene som ønsker hjelp til dette. HMS er noe bedriftene
jobber aktivt med. Dette kan skyldes at de har hatt besøk fra Arbeidstilsynet eller andre
etater.
Noen av påleggene som går igjen er manglende skriftlig dokumentasjon på HMS-rutiner,
opplæring og risikovurdering av maskiner, håndholdt verktøy og av kjemikalier.
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 det oppstår
en reklamasjon.

Trevareskolen
De aller fleste bedriftene oppdaterer seg på maskinparken. Nå har flere og flere fokus på
kompetanseheving for de ansatte også. Det kan være de ansatte i produksjonen, på salg
eller i ledelsen. Men – den største utfordringen er å sette av tid til å delta på kurs.
Tilbakemeldingene fra de som deltar på kurs er – "Dette var en god investering".
Utpå høsten startet vi nok et kurs i "Produksjonsledelse" og denne gangen i Nordfjordeid i
Sogn og Fjordane.
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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.

Det Gylne Sagblad
Eik Trapp AS ble årets bedrift og fikk tildelt
utmerkelsen "Det Gylne Sagblad".
Utdelingen av prisen som årets bedrift 2018
foregikk under festmiddagen på Landsmøtet i
Drammen.
Juryens begrunnelse av årets vinner:
Årets kåring var uvanlig jevnt. Det sto og veide
mellom flere jevngode kandidater, så denne gangen var det svært små marginer og
detaljer som avgjorde. Nytt av året var at komiteen evaluerte bedrifter på hvert sitt
kriterieområde ved å gi karakter fra 1-10.
10 poeng i et kriteria er en prestasjon som i seg selv utfyller rollen det gylne sagblad skal
dekke – nemlig å ha gjort noe ekstraordinært i løpet av året som er verdt oppmerksomhet
til etterfølgelse.
Norske Trevarer har ambisiøse planer for hvordan bransjen skal se ut gjennom de neste
generasjonene. Det er derfor svært gledelig å registrere at medlemsbedrifter tenker det
samme.
Det er forhold i samfunnsutviklingen som presser
på og sørger for at vår bransje må gjennom
en reell omstilling. Derfor er det svært viktig
at vi følger med på det som skjer rundt oss,
men også at vi heier på dem som satser litt
ekstra, de som tør å miste litt fotfeste og
forfølge en idé. Det er også en måte å
vise at vi har troen på fremtiden.
Årets bedrift 2018 er et godt eksempel på dette.
De har endevendt på alt de siste årene i tråd
med troen på fremtiden. Markedstilpassing, ny
strategi, nye lokaler, nye maskiner, motiverte
medarbeidere og fornøyde kunder er viktige og
riktige elementer for å lykkes.
De ansatte blir involvert i daglige forbedringer,
og gjennom denne satsingen sikrer bedriften
økt effektivitet i alle ledd, selv ved lansering
av nye produkter eller produktendringer.

Foto: Adm. dir. i Norske Trevarer Jannis
Barbantonis deler ut Det Gylne Sagblad til Eik Trapp
AS v/Roger Eik
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Årets bedrift er banebrytende når de bruker både ny teknologi, men også digitaliserings
elementer til produksjon og montering. Denne bedriften fikk av komiteen toppskår -10- når
det gjelder bruk av Teknologi. to andre bedrifter også fikk 10 i andre kategorier, men
sluttsummen var høyst hos årets vinner av det gylne sagblad 2019.
Bedriften har som strategi å utvikle engasjerte medarbeidere som ønsker å bruke sin
kunnskap til å skape forbedringer. Bedriften har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet og
bra økonomi.
De har flyttet til nye lokaler og hver eneste detalj er godt gjennomtenkt og planlagt. I en
splitter ny fabrikk med mye positivitet har man ikke spart på noe når det gjelder
teknologisk vinning. Alt er lagt til rette og det er ikke overraskende at de ansatte er
utelukkende positive – men det er ikke bare lokalene og maskinene – bedriftskulturen i en
solid familiebedrift og sjefens gode humør har også en smittende effekt.
Det beste gjenstår, bedriften er nå godt rustet til å bli en betydelig aktør innen bransjen.
Følgende kriterier legges til grunn ved prisutdelingen:
Bedriften må i året som har gått ha utrettet noe som kan være et eksempel til etterfølgelse
for andre bedrifter i bransjen, ved at den har utmerket seg på et eller flere av følgende
områder:
1. Markedsføring - bedriften har funnet nye og utradisjonelle veier.
2. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring el.
Digitalisering er også kommet med i denne kategorien fra i år.
3. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av
mennesker i bedriften.
4. Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.
5. Har gjort en innsats på eksportmarkedet.
6. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.
7. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.
Det er ingen forutsetning at alle punktene skal oppfylles.
Juryen i 2019 bestod av:
•
•
•
•
•

Krister Moen
Elisabeth Østby
Pål Hald
Trond Hamran
Jannis Barbantonis

Innovasjon Norge
Tre & Profil
Møbelverkstedet produksjon & restaurering i Oslo
Styremedlem i Norske Trevarer
Daglig leder Norske Trevarer

Prosjekt Norske Trevarer 2022
Under Trevaredagene 2019 ble medlemsundersøkelsen presentert. Denne viste blant annet
at 85% av medlemmene var fornøyd, eller svært fornøyd med medlemskapet sitt i Norske
Trevarer.
Her kom også medlemmenes prioriteringer for Norske Trevarer fram på en god måte
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Aktiviteter gjennom året:
Arbeidet med rekruttering og opplæring fortsatte med deltakelse på yrkesmesser og
fagmesser osv. med ungdommer fra «Bli snekker» gruppen.
Organisasjonsutviklingsprogrammet ble videre bearbeidet og utviklet.
•

På årsmøtet 2019 ble en ny organisasjonsplan presentert.
Målet med denne planen er å trappe opp administrasjonen faglig og menneskelig,
både som utvikler og tilrettelegger for blant annet å ivareta de 8 satsing områdene.

•

Ny samarbeidspartner strategi ble presentert både som en ny kompetanse-, og
finansieringskilde.

•

Videre ble det dette året jobbet med:
Portalen, utarbeidelse, programmering og testing av trinn 1, medlemssidene, og
overføring av alt materiell fra dagens hjemmesider og klargjort til Trevaredagene
2020.

•

Konkretisering av samarbeidspartnerpakker og gjennomføring av den første
samarbeidspartnersamlingen.

•

Utarbeidelse av strømavtale med Entelios.

•

Videre utvikling og opptrapping av kvalitetsnivået på Trevaredagene 2020.

Ekstraordinært tilskudd til Norske Trevarer 2022 prosjektet for perioden
2019 -2020.
Medlemmene har gjennom flere år ønsket at bransjen/bedriftene skal bli mer synlig. De
har også gitt mange gode innspill på hva de mener vi bør jobbe med fremover.
På årsmøte i 2018 ble det vedtatt å starte prosjektet "Norske Trevarer 2022" med følgende
satsningsområder;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

For å finansiere deler av kostnaden for Norske Trevarer 2022 prosjektet, ble det på
årsmøtet 2019 vedtatt følgende:
"Medlemmene skal i fellesskap yte et samlet tilskudd til 2022 prosjektet på kr 530 000.
Dette for å dekke deler av prosjekt utgiftene i perioden fra årsmøtet 2019 frem til årsmøtet
2020. Hvis det blir behov for ytterligere tilskudd i 2020 gjør styret en ny vurdering av
dette".
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Beløpet pr. bedrift ble fastsatt etter
følgende fordelingsnøkkel.
Ant.

Antall ansatte

Beløp

113

1 til og med 5

900

75

6 til og med 10

1.400

34

11 til og med 15

1.800

15

16 til og med 20

2.200

13

21 til og med 30

3.000

12

31 til og med 50

4.000

14

51 til og med 100

5.000

8

101 og oppover

7.000

Bedrifter

284

10 gode grunner til å være medlem
•

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

•

Vi arrangerer årlig bla. De norske
Trevaredagene og Landsmøte med
aktuelle temaer.

•

Vi har 11 aktive lokalforeninger.

•

Vi jobber for bedre
rammebetingelser for bransjen.

•

Vi jobber for å synliggjøre bransjen.

•

Vi kan hjelpe deg med juridiske
spørsmål.

•

Vi har lang erfaring innen HMS og
risikovurdering.

•

Vi kan tilby et kvalitetssystem som
er tilpasset bransjen.

•

Norske Trevarer jobber aktivt med
rekruttering og samarbeider med
opplæringskontorene.

•

Gjennom BNL og NHO forhandler vi
tariffavtale for trevaresnekker og
Overenskomsten for
Byggeindustrien.

Oslo, 10.august 2020.

17

