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Rørentreprenørene Norges formål
Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter
med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og
samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i høy etisk
standard og god faglig kompetanse. Rørentreprenørene Norge skal virke
for et godt forhold blant landsforeningens medlemmer, de forskjellige
avdelinger, og mellom medlemmene og deres ansatte.
Historikk
Rørlæggerbedriftenes Landssammenslutning,
senere Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
– VVS, og i dag Rørentreprenørene Norge, ble
stiftet 10. mars 1913 på foranledning fra Norsk
Arbeidsgiverforening og på bakgrunn av organiseringen innenfor arbeidstakersiden. Rørleggernes
Fagforening var startet allerede i 1884. I starten var
38 foretak medlemmer.
På NRLs generalforsamling i 1961 ble Rørleggerbedriftenes Servicekontor (RS) opprettet. På
Generalforsamlingene NRL/RS 1973 ble det fattet
det viktige næringspolitiske vedtak å føye VVS
(Varme, ventilasjon og sanitær) til foreningens navn
for å markere den faglige bredden. På general
forsamlingen 2009 ble det vedtatt å slå sammen
NRL og RS gjeldende fra samme år.
I 1990 var NRL med på å etablere paraplyorganisasjonen Bygghåndverksfagenes Landsforening (BHLF).
I 1991 besluttet man å modernisere organisasjonsstrukturen ved etablering av profilerte NRL-avdelinger,
som organiserte foretakene – og ikke personlige
medlemmer. Laugene ble avskaffet i den forstand at
de ble trukket ut av NRLs system.
BHLF ble oppløst i 1997 og NRL ble deretter
medlem av Tekniske Entreprenørers Landsforening
(TELFO), som ble etablert i 1998 av NRL og de øvrige
tekniske fag.
På NRLs generalforsamling 2003 ble det besluttet
å melde organisasjonen ut av TELFO og inn i Bygge

næringens Landsforening (BNL), som er den nest
største landsforeningen innenfor NHO-familien.
NRL skiftet navn til Rørentreprenørene Norge
1. mars 2015, etter at dette ble vedtatt på NRLs
generalforsamling 2014. (Siden det nye navnet trådte
i kraft først 1. mars 2015, omtales organisasjonen
videre som Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS eller NRL i denne årsberetningen.)

Med det nye navnet følger
omfattende retningslinjer
for profilering. Ny logo og
nytt emblem (avbildet) er
elementer herfra, i likhet
med farger og fonter.

Profilmanual 2015
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Styreinformasjon
STEIN OVE BJELLAND 59 ÅR, FORMANN
- Formann fra 2011 – nestformann fra 2005
- Styremedlem fra 2003
- Valgdistrikt 4
- Daglig leder i Bjelland VVS AS, Haugesund

JOHAN ARNE LONGVANES 63 ÅR, NESTFORMANN
- Nestformann fra 2013
- Styremedlem 2005-2009
- Valgdistrikt 10
- Daglig leder i Johansen V.V.S. AS, Møre og Romsdal

DAG ERIK SVALLAND 50 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2013
- Valgdistrikt 3
- Daglig leder i AS Svalland VVS, Bergen

RUNE ÅSHEIM 53 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2011
- Valgdistrikt 1
- Daglig leder i Comfort Alta AS, Alta

ARVID LØBERG 50 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2011
- Valgdistrikt 2
- Styreleder i Rørfunn AS, Trondheim
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BREDE PEDERSEN 58, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2013
- Valgdistrikt 5
- Prosjektansvarlig i Finn og Albert Egeland AS, Mandal

INGAR KJOSVOLD 61 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2009
- Valgdistrikt 6
- Daglig leder i Notodden Rørleggerforretning AS, Notodden

KNUT OLAV OLSEN 60 ÅR, STYREMEDLEM FREM TIL SEPT. 2014
- Styremedlem 1999-2005.
- Valgdistrikt 7
- Daglig leder i Ing. Knut Olsen AS, Hamar

MARTIN RYNNING 57 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2013
- Valgdistrikt 8 I
- Daglig leder i Harry Martinsen AS, Oslo

GEIR FLAN THOLLEFSEN 57 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2005
- Valgdistrikt 8 II
- Daglig leder i C.M. Mathiesen & Co. AS, Oslo

FRODE ØYSTEIN HARALDSEN 37 ÅR, STYREMEDLEM
- Styremedlem fra 2013
- Valgdistrikt 9
- Daglig leder i Lørenskog Rørleggerbedrift AS, Lørenskog

PERSONLIGE VARAMENN
Hans W. Helland, Mo i Rana, 1
Tore Granbo, Trondheim, 2
Petter Teige, Bergen, 3
Odd Inge Nygaard, Stavanger, 4
Lars-Knut Aske, Kristiansand, 5
Paal Bergsodden, Brumunddal, 7
Knut Jensen, Oslo (I), 8
Odd Pedersen, Oslo (II), 8
Tor Erling Andersen, Lørenskog, 9
Johan Dolmen, Ålesund, 10
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Markedsforhold
Lavere oljeinntekter har preget store deler av 2014, og privatforbruket har
sunket i Norge. Høy etterspørsel etter boliger har ført til økt prispress.
ROT-markedet har holdt seg stabilt. Konkurransen fra useriøse bedrifter øker.
Norsk økonomi
Den dramatiske utviklingen på oljemarkedet høsten
2014 signaliserte at veksten i oljeinvesteringene
synes å være over.
Norges Bank forventer nå en reduksjon i
investeringene i størrelsesorden 10 prosent i 2015.
Deretter anslås det at de samlede investeringene
vil ligge på om lag 200 milliarder i året målt i faste
priser. Dette er fortsatt høyt i historisk sammenheng – med likevel et dramatisk fall i forhold til
aktivitetene de siste årene.
Med svært lav oljepris kan norsk økonomi bli trukket
dypere ned i en lavkonjunktur. Norsk økonomi blir
nå mer avhengig av vekst i andre næringer enn
petroleumsnæringen for å holde veksten i norsk
økonomi oppe. En svakere krone bidrar til å øke
lønnsomheten for norske eksportbedrifter og for
norske importkonkurrerende virksomheter. Etter
hvert som veksten ute tar seg opp, kan etterspørselen etter norske varer og tjenester også øke. Til
tross for dårlig internasjonal økonomisk utvikling
viser tallene for norsk utenrikshandel at fastlandseksporten, regnet i verdi, kan bli så mye som 6
prosent høyere i 2014 enn året før.
Finanskrisen ser for øvrig ut til å ha markert
et skifte i husholdningenes forbruksadferd. Etter
finanskrisen er den gjennomsnittlige veksten i
privat forbruk om lag halvert. Det skjer til tross
for at veksten i husholdningenes disponible realinntekt er tilnærmet uendret. Det er mange grunner
til husholdningenes økte sparetilbøyelighet. Den
viktigste er trolig den høye gjeldsbelastningen som
følger av boligprisveksten. En implikasjon av dette
er at den økonomiske veksten i Norge kan forbli lav
i flere år.
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SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) bekrefter en
tydelig svekkelse i arbeidsmarkedet. I tredje kvartal
i 2014 var arbeidsledigheten 102 000 personer eller
3,7 prosent.
Norges Bank Hovedstyre vedtok på sitt møte 10.
desember 2014 å redusere styringsrenten med 0,25
prosentenheter til1,25 prosent.
Bygg – og anleggsmarkedet i 2014/15
Norsk økonomi har i perioden vært preget av prispress i boligmarkedet som skyldes at etterspørselen har vokst raskere enn tilbudet av nye boliger.
Etterspørselsveksten drives av flere forhold. Høy
innvandring, lavt rentenivå, skatteregler for gjeldsrenter og en formuesskatt som gir sterke insentiver
til å investere i boliger, er de viktigste elementene.
Prisveksten drives også mer direkte av at kravene
til standard har blitt høyere, og at byggetekniske
krav er skjerpet. Det er likevel slående at virkningen
i økonomien av den sterke etterspørselsveksten
primært er en ren prisstigning siden veksten i
antall nye boliger endres lite. Husholdningene låner
mer og får mindre igjen i form av bostandard. For
byggenæringen startet året 2014 således litt usikkert - spesielt nyboligmarkedet - men tok seg opp
gjennom 2014 som følge av ovennevnte faktorer –
noe som førte til at aktiviteten i de fleste markedene
i 2014 ble noe høyere enn ventet.
På grunn av den lave renten og høye syssel
settingen er det ventet at ROT-markedet vil holde
seg høyt også i 2015, men konkurransen fra useriøse
bedrifter er stor. Boligmarkedet holder seg forøvrig
stabilt, og igangsettingen i 2015 er ventet å holde
seg på samme nivå som 2014 eller høyere, ca.
27 000 boliger både i 2015 og 2016.

Totalmarkedet for Byggenæringen er ventet å
vokse opp mot 450 milliarder i 2014. De underliggende faktorene for vekst i byggenæringen er gode.
Renten er forventet å holde seg lavt i hele 2015,

sysselsettingen og befolkningsveksten er høy,
lønnsutviklingen (spesielt i offentlig sektor) er sterk
og inflasjonen er under kontroll.
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Hovedtall landsbasis

Norsk økonomi

Brutto nasjonalprodukt (BNP) Fastlands-Norge
– prosentvis endring fra foregående år

2012

2013

2014

3.8 %

2,3 %

2,3 %

414

319,5

266,7

3,2 %
65 682
16 822

3,5 %
69 719
16 313

3,5
75 254
12 699

Driftsregnskap overfor utlandet (mrd. kroner)
Arbeidsløshet
- arbeidsledighetsrate (AKU)
- registrerte arbeidsløse
- på ordinære personrettede tiltak

(Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tallene for 2014 er foreløpige, unntatt tallene for arbeidsløshet.)

Prisstigning
År

Kosumprisindeksen (KPI)

2012
2013
2014

0,8 %
2,1 %
2,0 %

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Byggevirksomhet i perioden
				

Bygg satt i gang

Bygg fullført

2012

2013

2014

2012

2013

2014

30 189

30 450

27250

26 267

28 496

28100

Bruksareal i boliger – 1000 m2

4 039

4 129

3641

3 485

3 634

3745

Bruksareal i andre bygg – 1000 m2

5 505

5 273

5282

4 718

4 418

4521

Boliger i alt – antall

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Omsetning i grossistleddet
2012
Nominell total omsetningsøkning
Rørleggerbedriftenes andel av
omsetningen (ekskl. offshore)
Nominell omsetning av varmeprodukter
(Kilde: Norske Rørgrossisters Forening)
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8,56 mrd. (+3 %)

2013

2014

8,62 mrd. (+1 %) 8,87 mrd. (+2,9 %)

5,59 mrd. (65,30%)

5,52 mrd. (-1 %)

539 mill. (+2 %)

527 mill. (+ 4 %)

539 mill. (+ 2 %)

506 mill. (-6,2 %)

NRLs normtallsanalyse for regnskapsåret 2013
I samarbeid med analyseselskapet Varde Hartmark
AS gjennomførte NRL i 2014 den årlige normtalls
analysen av rørbransjen og NRLs medlemsforetak
basert på regnskapene for 2013. Et positivt utvik
lingstrekk var at NRL-bedriftenes lønnsomhet
hadde bedret seg i 2013 i forhold til 2012 og endte
samlet på 4.1 % målt i driftsmargin. De store bedriftene hadde vokst mest i omsetning – samtidig som
de hadde svekket sine resultater og følgelig trakk
gjennomsnittet ned for hele NRL-porteføljen.
De små og mellomstore bedriftene hadde på sin
side en svakere vekstkurve, men var samtidig den
gruppen som hadde høyest driftsmargin. Innenfor
NRL-bedriftene varierte driftsmarginen fra + 34 %
ned til – 6 %. For øvrig registrerte man et grossistledd med høyere kostnader enn mange andre
bransjer. I nevnte normtallsanalyse fremgikk at
VVS-grossistene hadde en driftsmargin på 5.2 % i
2013 - godt over rørleggerleddets snitt. Samtidig
registrerte man at VVS-grossistene hadde en kostnadsprosent på 23,9 % - til sammenligning hadde
byggevaregrossistene en kostnadsprosent på 13,3
% - dog med en driftsmargin på kun 1.5 %.

NRLs bransjeanalyse 2015-22
I 2014 gjennomførte NRL en bransjeanalyse for
perioden 2015-22. Analysen ble utarbeidet av Bjørn
Gjerde, MRB AS, i tett samarbeid med en intern
strategigruppe i regi av NRLs Styre. Analysen ble
gjennomført som en kombinasjon av intervjuer med
et utvalg av aktører fra alle deler av verdikjeden,
spørreundersøkelse overfor NRLs medlemmer,
innhenting av ekstern informasjon og arbeidsmøter
i NRLs nedsatte strategigruppe. Bransjeanalysen
ble sendt ut til alle medlemsbedriftene i januar 2015
for dermed å gi innspill til det enkelte foretak når
det gjelder fremtidig veivalg for markedsstrategi og
kundesatsning. Analysen er også tenkt som tema
på avdelingsmøtene rundt om i landet i 2015 hvor
medlemmene kan møtes til drøfting og meningsutveksling om hvor fremtiden bringer oss. For NRLs
del vil analysen dessuten være et viktig fundament
for organisasjonens pågående strategiarbeid med
det mål å være en aktiv og fremtidsrettet bransje
organisasjon.

Prognoser for bygg og anleggsmarkedet
NRL benytter idag BA-prognosen som utgis av BNL
på vegne av bransjefellesskapet i regi av Prognosesenteret. Denne prognosen er tilgjengelig for
NRL-medlemmene på BNLs og NRLs lukkede
medlemssider og utgis 2 ganger i året.
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Næringspolitikk

Birger Olsen (HL), Jens Petter
Bull (HL), Martin Rynning
(Rørentreprenørene Norge),
Tor Backe (Rørentreprenørene
Norge) og Peter Chr. Meyer
(lagdommer og leder av
Håndverkerklagenemnda).

Håndverkerklagenemndas første driftsår
Den 15.11.2013 kunne NRL sende ut en pressemelding om at Håndverkerklagenemnda var på lufta
igjen – 2 år etter at Forbrukerrådet fant det opportunt å si opp avtalen med de involverte bransjeorganisasjonene. Denne gang valgte man Huseiernes
Landsforbund (HL) som en representativ talsmann
for forbrukersiden.
For NRL er Håndverkerklagenemnda et spennende
tiltak i arbeidet med å skape gode rammebetingelser for våre medlemsforetak og være et nytt
element i arbeidet med å trekke frem de positive
fordeler med å handle med organiserte bedrifter.
Gjennom klagenemnda bidrar vi til å synliggjøre
skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene
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i byggebransjen. Klagenemnda gir en grundig og
faglig forankret saksbehandling hvor begge parter
kommer til orde. Kompetanse og trygghet er
stikkordene her. Hensikten er å gi forbrukerne en
mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte
gå veien om advokater og domstolene. Nemnda
løser alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven, enten det gjelder kvaliteten på
arbeidet, forsinkelser, uenighet om pris eller andre
problemer. Nemnda behandler for øvrig ikke saker
der tvistebeløpet er under kr 5.000 inkl. mva.
Det er opprettet en egen hjemmeside – www.
håndverkerklagenemnda.no – med nærmere detaljer om nemnda og klageprosedyren.
Nemnda ledes av lagdommer Peter Chr. Meyer,
og består for øvrig av to representanter fra hver

av de involverte bransjeorganisasjonene, samt to
representanter fra Huseiernes Landsforbund. NRL
er representert ved NRLs styremedlem Martin
Rynning, Oslo, og Tor Backe, NRLs sekretariat.
Bak Håndverkerklagenemnda står foruten Huseier
nes Landsforbund og NRL:
• Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
• Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund
(MLF)
• Norske Anleggsgartnere (NAML)

• NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
• Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes
Landsforbund (VBL)
Nedenunder følger nærmere statistikk vedrørende
antall henvendelser til Klagenemndas sekretariat
fordelt på medlemmer /ikke-medlemmer og antall
saker behandlet i Klagenemnda i 2014 fordelt på
fag og tvistetema. Enkelte saker er dessuten løst i
minnelighet utenom Klagenemnda med bistand fra
aktuell bransjeforening.

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom
Statistikk – alle bransjer • Saker som er løst i minnelighet eller blitt behandlet i Nemnda i 2014
Bransjer

Behandlet
Pris

Tid

Utførelse
eller
mangel

Avtalefortolkning

5

1

1

BLIKK

0

EBA

0

EL

6

4

MLF

1

1

NAML

0

RØR

Følgeskader

Avgjort av Nemnda - utfall i favør av
For
bruker

1

1

Delt

Foretak

Avvist

2

3

2

3

1

2
9

Løst i
minnelighet

Hva klagen gjelder

2
5

5

2

1

3

1

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom
Antall klagehenvendelser fra kunder fordelt på medlemmer og ikke medlemmer
Bransje

Antall pr. bransje

Medlem

Ikke medlem

6

16

2014
BLIKK

0

RØR

22

EBA

6

EL

14

10

MLF

1

1

NAML

1

1

Til sammen:

44

18

6
4

26
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Solberg-regjeringens 22-punktsplan mot arbeids
livskriminalitet
Den 13. januar 2015 presenterte statsminister Erna
Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Regjeringens 22-punkts strategi for å få bukt
med den voksende graden av arbeidslivskriminalitet
i Norge. Det var en stor dag for hele BA-næringen
– og mye av resultatet kunne utvilsomt tilskrives
Byggenæringens Landsforening for dens utviste engasjement og for de konstruktive innspill som den
hadde fremmet overfor myndighetene.
Mens man i lang tid hadde hatt sonderinger
og møter med departementer og etater på forskjellig plan, var det gledelig og svært viktig for
det videre arbeid at nettopp statsminister Erna
Solberg valgte å fronte regjeringens strategi mot
arbeidsmarkeds-kriminalitet. Det styrker utvilsomt
mulighetene for å sikre ryddige og seriøse arbeidsforhold i byggenæringen. Hun skrev selv i en kronikk
i DN den 17.1.2015 at de annonserte “tiltakene skal
gjøre det tøffere for dem som med åpne øyne bryter
norsk lov – uten dermed å øke kravene for dem som
driver lovlig. For de seriøse må vi tvert imot forsøke
å gjøre det lettere og mindre byråkratisk å drive
virksomhet. De som ikke har respekt for spillereglene, må lukes bort.”
Mer samordnet og målrettet kontroll, sikring
av kvalifikasjoner og kompetanse i byggesaken,
muligheten til å sjekke ID-kort i sanntid, innføring
av lærlingklausuler ved offentlige innkjøp er alle
viktige og fornuftige grep, for å gjøre det enklere å
være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det var

RIN-operatører på en gammel torpedo - for å få fart i
RIN-arbeidet.
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også positivt at myndighetene signaliserte at man
skulle se nærmere på utleie av arbeidskraft og dessuten kartlegge omfanget av den svarte økonomien.
Jo bedre faktagrunnlag man har – jo større treffsikkerhet vil de forskjellige tiltakene ha.
Kvalitetskontroll av private vann-/avløpsledninger
NRL har et godt samarbeid med Rørinspeksjon
Norge (RIN). RIN ble etablert for 20 år siden og har
medlemmer fra private firmaer, kommuner og selskap
som arbeider med drift, vedlikehold, fornyelse og
kvalitetskontroll av ledningsnett, eller som leverer
produkter og tjenester tilknyttet aktivitetene.
RIN arrangerer kurs og møter for private lednings
eiere, kommunale saksbehandlere, VVS- og VA-råd
givere, rørleggere, entreprenører og representanter
for forsikring og taksering. Kvalitetskontroll av
rørledninger, utendørs og innomhus er hovedtemaene.
NRL engasjeres som foreleser i temaet om
materialtyper og problemstillinger for ledningsnettet. Ellers er rørinspeksjoner, lekkasjesøk,
kommunale eller private stikkledninger, lover og
forskrifter, kvalitetssikring og rapportering av
inspeksjoner aktuelle diskusjonstemaer. Kursene
avsluttes med en skriftlig eksamen og bestått prøve
gir operatørene et sertifikat etter RINs regler.
Noen av operatørene har rørleggerbakgrunn,
ellers etterlyses flere rørleggere på kursene som
ikke bare gir faglig balast, men som også bidrar til
å styrke nettverket internt og mellom kommunene,
ledningseiere og operatørene.
Se www.rin-norge.no.

Lover, forskrifter og standarder
2015 brakte ikke med seg obligatorisk bruk av NS 3600, slik man håpet i 2014. Dokumentasjons
kravene har imidlertid fått enda mer fokus, noe man også ser at er en gjennomgående trend
i bransjen. Praktiseringen for bruk av lekkasjestoppere i boliger har blitt noe enklere, etter at
NRL fikk aksept for bransjens tolkning av kravene til disse.
Ikke obligatorisk med boligsalgsrapport
Takseringsbransjen skulle i utgangspunktet ta NS
3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
aktivt i bruk fra 1. januar 2015. Det skulle fra da av
være obligatorisk med boligsalgsrapport ved avhending av bolig. Imidlertid er det fortsatt opp til selger og
megler om man vil ta standarden i bruk, og en boligsalgsrapport vil koste vesentlig mer enn en “vanlig takst”.
Allikevel er det nok mange som vil etterspørre
bruk av NS 3600 i fremtiden. Dermed er det fornuftig å følge dokumentasjonskravet som stilles ved
utarbeidelsen av DDV-instrukser.
For huseier er det viktig å ha tilgjengelig godkjente
byggetegninger. Huseier bør også ha tilsynsrapport
på oljetanker og septiktanker, samt serviceavtale
på eventuelle minirenseanlegg og pumpestasjoner. Dokumentasjon og opplysninger om vann- og
avløpsanlegget må være på plass, i likhet med
dokumentasjon i henhold til kapittel 4 i TEK10.
Med bakgrunn i dette kan det bli mindre attraktivt
å kjøpe en bolig som mangler den nødvendige
dokumentasjonen.

Nye nasjonale skjemaer
for vann og avløps-installasjoner
Etter en omfattende høringsrunde ble nye nasjonale
skjemaer for vann og avløpsinstallasjoner ferdigstilt
og lansert i desember 2014. Skjemaene er utarbeidet
i samarbeid mellom Norsk Kommunalteknisk
Forening (NKF) og Norske Rørleggerbedrifters
Landsforening – VVS (NRL).
I endelige utkast til skjemaer er det lagt vekt på
forenkling, gjenkjennelighet, gjenbruk av informasjon
og standardisert oppbygging av skjemaene med
bakgrunn i høringene.
Følgende nye skjemaer er utarbeidet:
• Sanitærabonnement
• Frakobling av vann- og eller avløpsledning
• Registrering av vannmåler
• Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller
avløpsanlegg
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Plan- og bygningsloven med forskrifter
Spørsmål fra medlemsbedrifter om forståelse av
SAK og TEK har i perioden ført til hyppig kontakt
mellom DiBK og NRL. Spørsmålene fører ofte til en
konstruktiv dialog og til forslag om nye veilednings
tekster.
SAK og godkjenningsområder
Etter at NRL øvet påtrykk overfor DiBK, er forslaget
fra NRL om reviderte godkjenningsområder nå tatt
med i aktuell arbeidsgruppe for revidering av forskriftene til Plan- og bygningsloven. NRLs forslag
går ut på å lage bedre samsvar mellom godkjenningsområdene og markedet. Dette har allerede
skjedd når det gjelder VA-anlegg, men forholdene
rundt energiinstallasjoner er for grove. NRL forventer
en utdannings- og markedstilpasning av kodene slik
at foretakene ikke blir utestengt fra jobber på grunn
av for vide godkjenningsområder. En fullstendig
revisjon av SAK var forventet i 2014, men er
dessverre utsatt.
Føringsveier for rørledninger og kanaler i bygg –
egen veileder
Det er et sterkt behov for en veiledning når det
gjelder prosjektering og utførelse av sjakter for
føringer av rør og kanaler. Tilbakemeldinger fra
utførende ledd i byggenæringen og fra forsikringsselskapene går ut på at det settes av så liten plass
til lednings- og kanalføringer at kravene i Teknisk
forskrift til tilkomst for vedlikehold og utskifting
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ikke kan oppfylles. En anmodning til DiBK om en
egen temaveileder ble avslått med begrunnelse om
at DiBK ikke utarbeider veiledere/anbefalinger for
prosjektering, kun for fortolkning av regelverket.
Sintef Byggforsk er nå inne i bildet igjen på bakgrunn av en henstilling fra Vannskadekontoret. Etter
tre års venting på en løsning, ser det ut til at det kan
komme til å foreligge et Byggdetaljblad for sjaktløsninger i løpet av 2015.
Innstøping av sprinklerrør – ny veiledningstekst
skaper forvirring
NRL har også uttalt seg om den vedtatte endringen
av veiledningen til TEK10 § 15.6 punkt b. Endringen
fastslår at det nå er tillatt å støpe inn sprinklerrør:
“Rør i sprinkleranlegg kan støpes inn der dette er i
samsvar med gjeldende norske standarder og produkt
dokumentasjon med monteringsanvisning.”
Etter NRLs oppfatning er det ikke samsvar mellom
endringen i veiledningen og forskriftsteksten som
lyder slik:
“Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av
vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett ut
skiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke
føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal
være tilfredsstillende avstengningsmulighet.”
Et boligsprinkleranlegg må anses som en vanninstallasjon på lik linje med vannledninger for sanitær
anlegg. For at rørleggerforetakene i fremtiden ikke
skal bli belastet med høye kostnader for fremtidige
garantier, ansvarstvister, erstatningskrav og
regresser i forbindelse med innstøpte rør, foreslo

bl. a NRL at den nye veiledningsteksten trekkes
tilbake. Den skaper kun forvirring i forhold til
forskriftsteksten. I svaret fra DiBK går det frem at
veiledningsteksten foreløpig opprettholdes, men at
arbeidsgruppen vil vurdere en ny tekst ved neste
hovedrevisjon.
Ingen avklaring om vannskadesikring av næringsbygg
Reglene i TEK10 om sikring av bygg mot vannskader,
gjelder alle typer bygg. Men reglene er utarbeidet
med tanke på boliger. Etter at NRL fikk aksept
for bransjens tolkning av kravene til automatiske
lekkasjestoppere i boliger, har praktiseringen for
boliger blitt noe enklere. De fleste foretak er nå
klar over hvor lekkasjestoppere skal monteres
for å oppfylle forskriftens krav. Verre er det med
næringsbygg. Store toalettavdelinger, sjakter og
ulike nedforinger og himlinger skaper stor forvirring
og uklare kontrakts- og ansvarsforhold. NRL har
etterlyst en konkretisering med eksempler på
hvordan kravene til vannskadesikkerhet skal løses
med tanke på næringsbygg, både overfor SINTEF
Byggforsk og DiBK. Men kvernen maler utrolig
langsomt. To år er gått siden første forespørsel
ble gjort.
Ennå er det få avklaringer på viktige utfordringer
som bedriftene står overfor på nesten hvert eneste
prosjekt. For å lette litt på trykket, utarbeidet NRL
i perioden et forslag til en matrise for bruk av
lekkasjestoppere i næringsbygg. Arbeidet føres
videre av arbeidsgruppen som DiBK har oppnevnt
for revisjon av TEK10 for innvendig sanitæranlegg.

Avklaring fra DiBK når det gjelder lekkasjestopper
i kjøkkenbenk
Det har vært mange spørsmål om hvordan veiledningsteksten i § 13.20c skal fortolkes etter endringen
i 2013:
“I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter
som kobles på bygningens faste vanninstallasjon.
Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin,
kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår
ikke i ”bygningstekniske installasjoner” og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften
gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til
tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet
har lekkasjesikring. Vanninstallasjoner skal være
sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder
medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen
som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende
produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og
lignende.”
DiBK kom etter hvert med følgende avklaring:
“Et plugget avstikk er å betrakte som vannskadesik
kert. Forskriftskravet om fuktsikring slår inn der man
foretar endringer på byggets faste vanninstallasjon.
Dette vil f.eks. gjelde der «pluggingen» fjernes for å
koble til en oppvaskmaskin.“
Med andre ord er det han som monterer opp
vaskmaskinen som må montere lekkasjestopperen.
Kjøkkenbenk uten oppvaskmaskin og bereder, der
kummen har overløp, trenger ikke lekkasjestopper.
(Men den bør anbefales!)
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Styre, utvalg og
representanter
Valgkomitéen
Per-Erik Enersen, Lørenskog (formann)
Thorvald Håverstad, Iveland
Odd Pedersen, Oslo
Varamenn
Ruben Åsheim, Alta
Knut Malmberg, Gjøvik
Arbeidsgruppa for WebSystem
Øystein Bjelland, Bjelland VVS AS, Haugesund
Thor Johnsen, Åge Nilsen AS, Tromsø
Stefan Granum, Hurum Rør AS, Hurum
Håvard Tjessem, Sig. Halvorsen AS, Sandnes
Espen Kvarud, Nore VVS AS, Oslo
Bjørn Yngve Hernæs, Rørfunn AS, Trondheim
Arne Mæhle, Konsulentfirma Arne Mæhle AS, Ås
Are Skaar Nielsen, NRLs administrasjon
Oddgeir Tobiassen, NRLs administrasjon
Arbeidsgruppa for RS’Kalk/Cordel
Thor Johnsen, Åge Nilsen AS
Hans M. Grepperud, C.M Mathiesen AS
Tom Nyberg, Bærum Rørleggerbedrift AS
Espen Kvarud, Nore VVS AS
Tor Anders Krogstad, Askim & Mysen Rør AS
Bjørn Grimsrud, Fagrådet for Våtrom
Jan Olav Sandnes, Systemkonsult AS
Oddgeir Tobiassen, NRL
Revisjonsutvalg FL-VVS 2001
Geir Nygård, Imtech AS
Trond Hegge, Caverion AS
Knut Jarle Kvaløy, NRA Øst AS
Tor Backe, NRL
NRLs Entreprenørutvalg
Johan Arne Longvanes, Johansen V.V.S. AS, Brattvåg
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Odd Pedersen, Imtech Rør AS, Oslo
Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen Holding AS, Sandnes
Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim
Paul Arne Skjold, Anders O. Grevstad AS, Bergen
Geir Bjørke, GK Rør AS
Gunnar Harald Qvam, Caverion AS
NRLs representanter i Nordisk Styringsgruppe
Tor Backe, NRL (adm. dir.)
Stein Ove Bjelland, NRL (styreformann)
Styringsgruppa for iFag
Stein Ove Bjelland, Haugesund, NRLs styrerepresentant
Morten Husa, NRL avdeling Vest
Anders Larmerud, NRL avdeling Oslo og omegn
Kjell Sivertsen, NRL avdeling Rogaland
Tor Backe, NRLs administrasjon
Ove Hanstad, NRL avdeling Trøndelag (prosjektleder)
NRLs ProductXchange-utvalg
Thomas Jørs, Chr. M Vestrheim AS, Kokstad
Christine Sanner, Varme og Bad AS

KONTORLOKALER: NRL
har kontor i Furuholmenbygget på Majorstuen i
Oslo, med adresse
Fridtjof Nansens vei 19.

Tom Thoresen, C.M. Mathiesen & Co AS, Oslo
Bengt Johnsen, NVS AS, Lier
Oddgeir Tobiassen, NRLs administrasjon
Øystein Iversen, CoBuilder
Fagutvalg Gassinstallasjon og utstyr i Energigass
Norge
Tore Woll, Energigass Norge
Unni Ekren, Alfa Olis Gass & VVS AS
Axel Ranvik, Ivar Lærum AS
Tor Backe, NRLs administrasjon
NRLs Arbeidsgiverutvalg
Geir Thollefsen, C.M. Mathiesen AS, Oslo (formann)
Odd Pedersen, Imtech AS, Oslo
Kåre Lund, Nilsson AS, Bodø
Thomas Jørs, Chr. Vestrheim AS, Kokstad
Gunnar Harald Qvam, Caverion Norge AS, Oslo
Lasse Antonsen, K. Lund AS, Trondheim
Styret i Edok AS (Boligmappa)
Tor Backe, NRLs representant

Dag Halvorsen (nederst, t.v.) er NRLs første represen
tant i NHOs styre. Her representerer han BNL.
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Administrasjonen

TOR BACKE 66 ÅR
ADMINISTRERENDE DIREKTØR. Ansatt 1.1.1978
-

Adm. leder sekretariatet
Sekretær GF og Styre
Juridisk fagansvarlig
Næringspolitikk
NHO, BNL og GCP Europe
NRLs avdelinger

ODDGEIR TOBIASSEN 57 ÅR
DIREKTØR KOMPETANSE OG UTVIKLING. Ansatt 1.4.1997
-

WebSystem KS/HMS/DDV/FDV
RS’Kalk Cordel
Mesterutdanning
Teknisk fagskole
Ingeniørhøgskole
Akkordtariff/kalkulasjon
Kursinstruktør - kursutvikling

TIRILL ILEBEKK HANSEN 35 ÅR
KOMMUNIKASJONSSJEF. Ansatt 6.9.2009
-
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Ekstern og intern kommunikasjon
Pressekontakt
Webredaktør Skikkeligrørlegger.no
Sosiale medier
Markedsføring
Trykksaker

RANDI HELEN NODELAND 29 ÅR
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER. Ansatt 03.02.2014
-

Internkommunikasjon
Fagpresse
Trykksaker
Webredaktør www.nrl.no (www.rornorge.no)
og www.blirørlegger.no
- Nyhetsbrev og Årsberetning

ARE SKAAR NIELSEN 46 ÅR
FAGSJEF SANITÆRTEKNIKK Ansatt 1.5.2010

ANNE LISE IHLE 50 ÅR
ADMINISTRASJONSSEKRETÆR. Ansatt 1.4.2002

-

Sanitærteknikk
Lovgivning, forskrifter og regelverk
Fagopplæring
Kursinstruktør
Utviklingsarbeid
Yrkes-NM
Faglærersamlinger

- Kontoradministrasjon
- Generalforsamlinger og styremøter - praktisk
gjennomføring
- Entreprenørkonferanser - praktisk
gjennomføring
- IK-håndbok
- Ajourhold kontoplan og prosjekter

INGEBJØRG MARTINSEN 54 ÅR
KURS- OG KOMPETANSE-KONSULENT. Ansatt 11.4.2002

ANNIE IRENE TUKUN HOUMØLLER 62 ÅR
ORGANISASJONSKONSULENT. Ansatt 1.4.1999
-

Medlemskap
Medlemsfordeler
iFag – sekretariat
Avdelingslederkonferanser - praktisk
gjennomføring
- Håndverkerklagenemnda – sekretariat

- Kurs/konferanser, faglærersamlinger - praktisk
gjennomføring
- Yrkes-NM - praktisk gjennomføring
- Kontakt med opplæringskontorene og fagskolene
- Læremateriell – salg
- WebSystem – salg og vedlikeholdskontrakter
- RS’Kalk Cordel – sekretariat

OLE LARMERUD 70 ÅR
INNLEID KONSULENT
fra 1.9.2014
TEKNISK DIREKTØR
fra1.5.1997 til 1.9.2014
- Prosjektengasjert innenfor
kompetanse, teknikk og tariff
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Medlems- og organisasjonsforhold
NRL Avdelinger
NRL har i dag 15 avdelinger:
NRL avdeling Finnmark
NRL avdeling Troms
NRL avdeling Nordland
NRL avdeling Trøndelag
NRL avdeling Møre og Romsdal
NRL avdeling Vest
NRL avdeling Rogaland
NRL avdeling Agder
NRL avdeling Telemark
NRL avdeling Vestfold
NRL avdeling Buskerud
NRL avdeling Oslo og omegn
NRL avdeling Romerike
NRL avdeling Østfold
NRL avdeling Hedmark og Oppland

NRLs strategiarbeid
I forbindelse med gjennomføringen av NRLs bransjeanalyse 2015-22 ble det nedsatt et Strategiutvalg
som også skulle se nærmere på hvordan NRL som
organisasjon burde utvikle seg med tanke på de
endringer og utfordringer som bransjen står overfor i
tiden som kommer. Utvalget fikk følgende sammen
setning:
-

Johan Longvanes, Brattvåg, NRLs nestformann,
leder
Arvid Løberg, Trondheim, NRLs Styre
Ole Larmerud, NRLs sekretariat
Tirill Ilebekk Hansen, NRLs sekretariat
Tor Backe, NRLs sekretariat
Bjørn Gjerde, MRB AS, utvalgssekretær

Utvalget avga sin innstilling til NRLs Styre i september
2014. Her fant det samlede Styret å kunne stille
seg bak selve bransjeanalysen, forslaget om NRLs
posisjonering i forhold til øvrige ledd i verdikjeden,
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samt forslaget til intern oppbemanning og organisering i NRLs administrasjon. Det som skapte støy og
virkelig debatt, var forslaget til ny avdelingsstruktur
hvor det nedsatte Strategiutvalget hadde fremmet
forslag til noen “spennende strukturendringer”
i NRLs avdelingsapparat i den hensikt å få hele
NRL-familien til å gå bedre i takt. Forslaget møtte
sterk motstand. Styret kunne imidlertid tiltre Utvalgets virkelighetsbeskrivelse av styrker/svakheter
ved dagens avdelingsstruktur. Etter en bred debatt
kunne man til slutt enes om veien videre for å nå det
overordnede målet – nemlig å styrke NRLs posisjon
som en hovedaktør for bransjens utvikling gjennom “å løfte i flokk” og skape sterk samhandling
og koordinering mellom NRL sentralt og lokale
enheter (avdelinger og opplæringskontorer). Som
en konsekvens av dette ble Strategiutvalget utvidet
med følgende avdelingsledere:
•
•
•
•
•

Rune Hanssen, NRL Avdeling Agder
Eli Hermine Heyerdahl Eide, NRL Avdeling Buskerud
Morten Husa, NRL Avdeling Vest
Anders Larmerud, NRL Avdeling Oslo og omegn
Kjell Sivertsen, NRL Avdeling Rogaland  

Utvalget har hatt 2 spennende og konstruktive
møter på nyåret 2015 og kan nå stille seg bak en
omforent strategi som skal behandles i NRLs Styre i
februar og deretter på NRLs Avdelingslederkonferanse i april 2015 med deltakelse fra både administrativ leder og den lokale formannen i avdelingen.

Rørentreprenørene Norges organisasjon

Rørentreprenørene Norges medlemmer
662 foretak med til sammen 9357 ansatte. Ca.
13,9 mrd. NOK i omsetning.

15 avdelinger

Opplæringskontorer

Aktiviteter på kommunalt og
fylkeskommunalt nivå

Bransjespesifikke aktiviteter
mot sentrale myndigheter og
samarbeidende organisasjoner

BNL

Tverrfaglig nærings-, tariff og
utdanningspolitikk innenfor byggenæringen

NHO

Overordnet næringspolitikk overfor
Storting, Regjering og LO

Antall ansatte
Antall ansatte
2013
2014
2015
			
Arbeidere		
6 230
6 075
6 017
Funksjonærer
2 026
2 008
2 081
Lærlinger
1 287
1 246
1 259

Medlemmenes fordeling på valgdistrikter

Til sammen
Valgdistrikt
2013
2014
2015
			
1. Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard
77
70
71
2. Nord- og Sør-Trøndelag
63
61
62
3. Hordaland, Sogn og Fjordane
78
86
90
4. Rogaland
69
73
72
5. Aust- og Vest-Agder
26
31
27
6. Telemark, Vestfold, Buskerud
108
106
102
7. Hedmark og Oppland
42
40
37
8. Oslo og kommunene Asker, Bærum,
110
109
104
9. Akershus og Østfold med unntak av kommunene
Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård
47
48
46
10. Møre og Romsdal
49
53
51
Til sammen

678

677

662

9 543

9 329

9 357

Antall ansatte per foretak
Antall ansatte

2013
2014
2015
		

Inntil 5
6-10
11-20
21-40
41-60
61-80
Over 80

234
175
151
80
23
3
12

242
165
139
93
18
7
13

224
163
149
90
16
8
12

Til sammen

678

677

662
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NRLs avdelings- og opplæringskonferanser
I perioden er det avholdt en ren avdelingslederkonferanse i tiden 23. - 24. april 2014 på Hotell Park
Inn, Gardermoen, og en kombinert avdelings- og
opplæringskonferanse på Kielfergen i tiden 12. 14. november 2014 – begge konferansene med god
oppslutning. Temaer på disse konferansene reflekterer de oppgaver som drives innenfor de respektive
kontorene. Eksterne foredragsholdere er invitert
til å foredra om aktuelle temaer, og man får ellers
anledning til å diskutere felles saker og problemstillinger. Disse møtene er en viktig forutsetning for
å kunne lykkes med kompetanseheving, samarbeid
og samkjøring i bransjen til medlemmenes beste.

1

NRLs Entreprenørkonferanse
Fra 5. til 6. november 2014 ble NRLs Entreprenør
konferanse holdt på Losby Gods på Lørenskog.
Konferansen samlet 33 deltakere fra de store
og mellomstore rørentreprenørene, og hadde et
tettpakket faglig program.

1 Jon Sandnes (administrerende direktør, BNL) var
fornøyd med programmet på entreprenørkonferansen.
2 Paul Arne Skjold (Anders O. Grevstad AS), Geir Flan
Thollefsen og Hans Magnus Grepperud (C.M. Mathiesen
& Co. AS) var blant entreprenørene som deltok.
3 - 4 Interesserte bransjefolk følger med på foredragene
under entreprenørkonferansen.

2

3
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Johan Longvanes (NRLs nestformann), Hans Magnus Wold
Haug (HENT), Helge Opedal (Veidekke) og Tor Backe (NRL).

Nordisk Styringsgruppe
I alle år har det vært et nært og godt samarbeid
mellom de fire nordiske lands søsterorganisa
sjoner.
Daglig leder og formann i hver forening møtes
vanligvis to ganger årlig for å utveksle nyheter,
diskutere felles problemstillinger og bygge
nettverk. I perioden er det avholdt to møter – den
8.- 9.april 2014 i Helsinki og den 29. - 30. oktober
2014 i Steningevik, Stockholm. NRLs represen
tanter i Nordisk Styringsgruppe har vært NRLs
adm. direktør Tor Backe og NRLs formann Stein
Ove Bjelland, Haugesund.

GCI-UICP har blitt GCP Europe
Bransjeorganisasjonen GCI-UICP, som har vært
NRLs europeiske paraplyorganisasjon og talerør
inn mot EU, har endret navn til GCP Europe. Dette
ble besluttet på Generalforsamlingen i Dublin i
september 2014.

President i GCI-UICP frem
september 2014, Michael
McCloskey, visepresident
Europe Karl-Walter
Schuster, generalsekretær
Thijs de Wolff, Dirk Peytier
og nåværende president
Marcel Engels. Foto: GCP
Europe

Erik Fjeldberg, Knut Jarle Kvaløy og Thomas Jørs

4
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MEDLEMSPORTRETTET

BRENNER FOR
BRANSJEN
Diplomer for Birkebeinerrittet henger på veggen. Han har mottatt en telefonsamtale annethvert
minutt siden undertegnede traff ham i Trondheim sentrum. Arvid Løberg er en ettertraktet mann
med utallige jern i ilden – og et brennende engasjement for bransjen.
– Hvordan endte du opp i bransjen?
– Det var helt tilfeldig at jeg havnet i rørbransjen.
Jeg var trøtt av skole og ivrig etter å komme meg raskt
ut i jobb, og da var yrkesfag raskeste vei, sier Arvid
og legger spøkefullt til at han i en familie der nesten
alle hadde NTNU-utdannelse, ble det sorte får.
Noen misnøye med valget hans er det imidlertid
ikke å spore hos familien. Unge Løberg gikk sine
egne veier, og gjorde det med glans. I dag eier han
sammen med Stig Schei, Kjell Evensen og Bjørn
Yngve Hernæs en av Trøndelags mest suksessrike
rørleggerbedrifter, Rørfunn. Bedriften har gått med
overskudd stort sett hvert år siden oppstarten i 1995,
og omsetningen lå i 2013 på 45,4 millioner NOK.
Korte kommandolinjer
På den korte veien fra Trondheim sentrum til bedriftens lokaler på Hoeggen gård, peker Arvid ut godt
over ti eiendommer og offentlige bygg som Rørfunn
har hatt ansvar for.
I tillegg til å ha rammeavtale på alle kirkene i
Trøndelag, er det Rørfunn som blir tilkalt når en av
NorgesGruppens butikker i Trøndelag trenger hjelp.
Rørfunn har rammeavtale med forsvaret, og har
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flere store referanseprosjekter på merittlisten.
– Jeg tror et av suksesskriteriene våre er at vi er
mye ute på byggeplasser og tar avgjørelser der. Det
er korte kommandolinjer i firmaet, noe det også er
enkelt å forholde seg til for kunden. Og så ta vi på
oss alt av røroppdrag. Vi har også både vært heldige
og dyktige når vi har regnet priser, og flink med
gjennomføring av jobbene. Dette har fungert bra for
oss i 20 år, sier Arvid.
Startet opp i stabburet
Arvid hadde lærlingetiden sin hos bransjebautaen
K. Lund, der han jobbet i 11 år etter endt lærlingetid.
Da han var 28 år gikk han over til K. Lunds grossist
firma, som i dag er Ahlsell. Her prosjekterte han
vannverk og renseanlegg.
– Jeg var ennå ikke klar for å sitte på kontor på
den tiden. Jeg syntes kontoret ble litt trangere hver
morgen jeg kom på jobb, så det var litt som dro meg
ut ennå. Da Stig Schei og jeg jobbet sammen på et
prosjekt tidligere, hadde vi snakket om at vi hadde
lyst til å starte vår egen arbeidsplass. Vi mente den
gang at vi hadde bedre løsninger enn K.Lund.
Fasiten er nok at vi ikke var så veldig mye smartere,
men at vi i alle fall ikke var dummere, sier han.

1

2

1 Når Arvid ikke er ute på
forskjellige oppdrag, er han
ofte å finne på kontoret.

Tredjemann Kjell Evensen sluttet seg til Arvid og
Stig, og Rørfunn var et faktum.

2 Det er godt miljø i Rørfunn.
Arvid, Ole Brehme Olsen
og Mathias Bremvåg trives
godt på arbeidsplassen.

Bedriften flyttet inn på Hoeggen – barndomsgården
til Arvid. Først i stabburet, med lager i første og
kontor i andre. De flyttet deretter til kjelleren i låven
siden det var større plass der og de hadde utvidet
bedriften til åtte mann. I dag holder Rørfunn til i
andre etasje i samme bygg – med 33 ansatte.
Pågangsmot og fokus på lærlinger
– Vi startet i 1995, så vi er 20 år i mai. Akkurat da
vi startet var markedet litt nede, men vi hadde jo
forferdelig pågangsmot, så vi var ikke skvetne for
at det var litt dårlige tider akkurat da. Og så fikk vi
en ganske lang opptur etter 1995. Markedet hadde
ligget brakk noen år, og så løsnet det ordentlig.
Den første store jobben vi hadde var på St. Olavs
Hospital, Østmarka,. Vi hadde alle de psykiatriske
sykehusene i Trøndelag en periode etter dette,
erindrer Arvid.
– Litt av cluet den gangen vi startet var at vi var
tre aktive eiere, og så ansatte vi en ingeniør som
i dag er daglig leder hos oss. En hadde ansvar for
service, en for industri og en for bygg, så vi hadde
tre avdelinger.
– De fleste som jobber som rørlegger her hos oss
har først vært på utplassering gjennom yrkesskolen,
vi har vært flinke til å ta inn lærlinger, så har de gått
hele lærlingetiden her. Jeg tror rundt to tredjedeler
av alle ansatte har hatt læretiden sin her. Det gjør at
vi på et tidlig stadium får både formet og lært dem
opp slik vi ønsker å drive. Det har vært målsettingen
hele tiden at vi skal ha godt med læregutter, og etter hvert som vi har blitt større har vi jo ikke kunne
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ansette alle – men ansette de dyktigste.
Godt miljø
Arvid møter tidlig på kontoret hver dag. På slaget
07.00 er han på plass – i likhet med de fleste andre
i firmaet. Dagen starter med morgenmøte med
ledergruppa.
– Der tar vi opp alt fra bemanning og jobbspørsmål til
TV-programmer og fritidssysler. Det blir en blanding
mellom morgenmøte og koseprat. Innimellom det
er det rørleggere som skal ha svar på noe spørsmål
– de er som regel her når jeg kommer, sier han.
På en typisk arbeidsdag er det mange ulike poster
på agendaen. Utregning av priser og anbud, befaringer og utallige telefoner som skal besvares.
– Jeg trives. På 20 år er det ikke mange dager jeg
ikke har gledet meg til å gå på jobb. Vi har et veldig
fint miljø her og ler mye sammen. Vi gleder oss til å
møtes over en kaffekopp, og når vi er ute på byggeplassene så er det sjelden noe negativt.
– Hva er det vanskeligste med jobben?
– Folk. Vi har ganske mange ansatte, og det er
mannfolk vi snakker om her, så det er litt vanskelig
å skjønne hva folk tenker hvis de ikke får til å si det.
Så det å håndtere folk synes jeg er det vanskeligste.
På den annen side er det det mest spennende, men
det er masse utfordringer rundt folk.
– Og det mest positive?
– Det er jo folk, det og. Treffer masse folk og blir
kjent med masse folk. Og så er faget vårt såpass
stort at det i seg selv er interessant. Det er masse

Arvid Løberg og bedriftsidrettslaget på sykkel
- første trening ute i 2015.

nytt å sette seg inn i til enhver tid. Og så har det jo
blitt en trivelig bransje etterhvert. Det er ikke slik
at “Sintesen” har rett hver gang lenger. Det er gode
marginer i bransjen vår, for det er nesten ingen som
går konkurs. Det er nok fordi marginene er gode
generelt i bransjen. For det vi ser er at når det er
massevis av jobb, så tjener folk dårligere enn når det
er lite å gjøre. For da gaper de over litt for mye og leier
inn folk i stedet for å si at “nå har vi nok” og konsent
rere seg om å gjøre det ordentlig. Mange blir grådige.
Må legge premissene for egen bransje
– Det viktigste for bransjen vår i dag er at vi greier
å beholde bransjen. Vi har en del store ventilasjonsfirmaer og totalentreprenører som etter hvert
starter opp med rør. Tradisjonelt er jo rørbransjen
en bransje med masse små firma, som ikke greier
å holde sammen. Så vi blir ikke premissgivende for
bransjen lenger, sier Arvid.
Han frykter at andre aktører vil ta over deler av
makten i bransjen, deler som er viktige for rørleggerbransjen å beholde selv.

Myndigheter og utbyggere og mange flere setter
krav til oss, og vi må jo påvirke disse kravene slik
at vi kan drive fornuftig og tjene penger på det.
Selvfølgelig er jeg litt inhabil, men jeg mener at
Rørentreprenørene Norge er en av de få nøytrale
arenaene vi har. Hvis vi sammenligner med dagligvarebransjen, så har jo kjøpmennene makten og
legger premisser for sine leverandører. I bilbransjen
er det bilimportørene som tar over forhandlerleddet
og all makten, i vår bransje er det faktisk grossist
leddet som er i ferd med å ta styringen. Vi har fremdeles mulighet til å ta tilbake makten, men ikke så
lenge. Jeg tror det skjer veldig mye i løpet av fem år,
for denne maktglidningen har pågått ganske lenge.
Vi er inne i en sluttfase, sier han.
Som organisert får bedriftene en unik mulighet til
å dra nytte av hverandre – både ved å bruke felles
verktøy og muligheten til å ha gode samtaler med
kolleger i andre firma.
– Det kan vi faktisk bli enda bedre på i fremtiden
– å samarbeide om å styrke hverandre på tvers av
firma, fremfor å ødelegge for hverandre, sier Arvid.

For å bekjempe dette, mener Arvid at det er viktig
at rørbransjen har en arena der de kan stå sammen
– uavhengig av om man er knyttet opp til en kjede.

Samfunnsansvar å være organisert
– Vi gikk inn i NRL i 2002. KS-systemet var en viktig
grunn til at vi søkte medlemskap, men jeg tror hovedgrunnen var samfunnsansvaret. Vi begynte å bli så
store at vi følte at vi måtte gi noe tilbake.
Når de først skulle bruke penger på organisering, ville
Rørfunn-gutta gjøre det ordentlig. De bestemte seg
for å være medlemmer i en prøvetid for å se om det
var verdt det. De fant raskt ut at, ja, det var det – og
ble også engasjert i NRLs opplærings- og styrearbeid.

Styrker hverandre
– Ved å være organisert, er man med å påvirke.

Arvid har sittet i NRL-S’ styre i fire år og i lokalstyret
i Trøndelag i ni.

– Blant annet prisnivået. Jeg tror det viktigste i noen
år fremover er å ta tilbake makten i bransjen vår, slik
at rørleggerne er med på å legge premissene for
hvordan varmeanlegg skal legges og hvordan vi skal
jobbe. Vi må legge premissene for vår egen bransje,
for akkurat det grepet holder vi på å miste, sier Arvid.
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var nok dette med garantien som fikk kunden til å
ombestemme seg.
Svart arbeid er oppsigelsesgrunn
Rørfunn fører en streng policy når det kommer til
svart arbeid blant sine ansatte.

Rørfunns lokaler er luftige
og moderne. Det er god
plass i det som opprinnelig
var låven på Arvids familie
gård.

– Det er masse flinke folk som er tillitsvalgt i Rør
entreprenørene Norge, og det er både interessant
og lærerikt å få være en del av både lokal- og
sentralstyret. Jeg har sett på det som en takknemlig
jobb, og prøvd å suge til meg mest mulig fra de andre
som driver både større og mindre enn det vi gjør.
– Jeg føler at vi som bedrift har fått mye igjen for å
engasjere oss. Man kan enten betale og ikke gjøre
noe mer, eller man kan engasjere seg og prøve å
påvirke hvordan organisasjonen jobber. Jeg synes det har vært en lærerik prosess, både å være
tillitsvalgt for NRL sentralt og lokalt. Man blir kjent
med masse folk og lærer litt hver gang. Kanskje jeg
ender opp som en klok mann til slutt, ler han.
Kjemper mot svart arbeid
For å møte kravene marked og bransje stiller de
neste årene, har NRL og analysefirmaet MRB AS laget en omfattende bransjeanalyse for de kommende
sju årene. Arvid har sittet i strategiutvalget, og har
klare formeninger om hva som kommer til å være
utfordringer i fremtiden.
– Byggevarehus er en fare for oss som bransje når
de selger billige varer og selger varene til folk som
jobber svart. Det er klart at det er en trussel for det
vi kaller småarbeid eller servicearbeid. Vi greier
ikke å konkurrere med dem, sier Arvid, og legger
til: – Da vi startet opp, fikk vi masse forespørsler om
å jobbe svart og om vi kunne gjøre deler av jobben
svart, og da spurte jeg hvilken del de ønsket svart
og uten garanti. Da ble det ikke noe flere spørsmål,
og vi fikk stort sett alle disse jobbene – lovlig. Det
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– I personalhåndboka vår står det at hvis våre
rørleggere blir tatt for å jobbe svart, får de sparken. Det synes jeg burde være en selvfølge i enhver
bedrift. For å få bukt med en del av det svarte
markedet må forsikringsselskapene gå ut og si at
man ikke får dekning om man ikke har kvittering på
at det er et skikkelig rørleggerfirma som har gjort
jobben. Og det bør synliggjøres på forsiden av VG så
folk får det med seg. For det hjelper ikke at vi sier at
de ikke får garanti og at kundene kommer til å slite
med forsikring de ikke hører sånne historier. Da
hjelper det ingenting.
– Vi som bransje har en stor jobb å gjøre med å få
frem at svart arbeid driver vi ikke med. Det er jo helt
utenkelig å gå til tannlege og spørre om han borrer
svart eller å spørre om helsesjekken svart. Når vi får
forespørsler om svartarbeid, betyr det at det foregår
mye svartarbeid – ellers ville de ikke ha spurt.
Bransje + opplæringskontor = sant
– Jeg mener at slik det foregår i dag hvor lærlingene er inne på korte kurs, tar teorien på e-læring
og at bedriften tar opplæringssituasjonen på alvor,
er bra. Det vi ønsker er å få en god rørlegger, og det
er ikke noe poeng i å gjøre dette på sparebluss. Vi
må gjøre det ordentlig, slik at vi får ordentlige folk.
Det at både Rørentreprenørene Norge, opplæringskontor og bedrift er enige om hva vi ønsker når
læretiden er over, er viktig. Dette er helt klart mer
gjennomførbart hvis Rørentreprenørene Norge og
opplæringskontorer slår seg sammen. Jeg har jo
vært forkjemper for dette i 5-6 år, sier Arvid, og
legger til at politiske prosesser tar tid.
I dag har hvert enkelt fylke ansvar for opplæringskontorene. Arvid mener fordelen med å samlokalisere disse og gi dem felles eier er at vi kan
bruke mer av Rørentreprenørene Norges hoder til å
skape bedre opplæring.

– Problemet er å få betalt for den jobben Rørentreprenørene Norge gjør, i og med at lærlingtilskuddet
nå ligger på rundt kr. 100.000 som skal gå til ren
opplæring og det rent overskytende refunderes til
firma som har gjort en del jobb med opplæringa. Så
da må vel Rørentreprenørene Norge fakturere sitt
eget opplæringskontor for bistand eller opplæringsmateriell, sier Arvid.
– På tide med en oppussing
– Når først organisasjonen har nådd den alderen
den har, så er det på tide med litt oppussing og
fornying. Jeg har full forståelse for at en del var i
mot navneskiftet når det ble nedstemt på generalforsamlingen. Generasjonen som har vært med en
stund, har meldt seg inn i og vært medlemmer av
NRL, og er glade i navnet. Jeg var også knyttet til
NRL-navnet, men ble etter hvert for navneskiftet.
Avgjørende var argumentasjonen til profilbyrået
som var innleid, og den fenomenale innsatsen
Tirill har lagt ned i dette. Så jeg fikk forståelse for
behovet for å bytte navn.
Sport for trivsel og nedsatt sykefravær
Arvid har alltid vært glad i idrett – spesielt sykkel
og ski. Han har sågar dratt med seg kolleger og
ansatte, og sammen har Rørfunn dannet bedriftsidrettslag i både ski, sykkel og cageball (innendørs
fotball). Her er det ukentlige treninger, og det er
stort sett Arvid som trener lagene.
– På ski har vi ei ukentlig trening, som stort sett går på
teknikktrening. Vi har et turrenn som mål hver sesong,
som for eksempel skieneren på Oppdal, så går vi renn
og har god mat og drikke etterpå. Og så sponser vi
Anders Tretli Rennemo, som er i norgestoppen på ski.
Som takk stiller han opp som trener for oss. Vi ønsker
ikke klistremerker på biler eller noe sånn for vår
sponsing – vi ønsker gjenytelse, sier Arvid.
Det er også en ukentlig trening på sykkel i sommerhalvåret. Laget har blant annet syklet Pilegrimsrittet på 90 km, og de har benyttet eksproffsyklist
Atle Kvålsvoll som trener til laget.
– Det er krydder å ha med gode, profilerte trenere, sier

Arvid, og legger til: – Vi prøver å gi sporty julegaver
også, for å fremme at vi ønsker at de ansatte er sporty.
Hovedgrunnen er jo for det første miljøet, og så er
sykefraværet en bit av det. Det fungerer veldig bra.
Og så lager vi litt fancy klær til lagene – det må vi ha.
Trening – en del av livet
Arvid har alltid holdt på med idrett, og har blant annet deltatt i Birkebeinerrittet fem ganger på ski og
tre ganger på sykkel. I februar var han i Italia, der
han gikk Marcia Grand Paradiso – et turrenn som i
1.750 meters høyde. Her ble han nummer 41 totalt
av alle deltakerne. Arvid har ellers deltatt i masse
lokale renn og sykkelritt i Trøndelag.
– Jeg har alltid drevet med en eller annen form for
idrett, og har tre barn som alle er glade i idrett.
Eldstesønnen var ivrig i fotball og håndball, så da
brukte jeg selvsagt masse tid på det. Vi reiste rundt
i hele Norge og en del i Baltikum og spilte. Datteren min som har drevet med turn og stup, så da
ble vi litt engasjert i det, og så fikk jeg heldigvis en
attpåklatt som driver med langrenn. Det er jo det
jeg har drevet med selv som ungdom, sier Arvid,
som også er trener til den langrennsgruppa yngstesønnen er på.
– Det betyr veldig mye, jeg bruker masse tid på det
og føler at det er en form for restitusjon og. Jeg
liker primært idretter som foregår utendørs. (Blir
også litt naturopplevelser). Og så har jeg hund som
jeg jakter med på høsten – det er kanskje den beste
måten å komme seg ut på.
– Jeg er med i Nidelv idrettslag, så jeg er leder i skigruppa og sitter i styret i Nidelv. Trondheim maraton,
som er Norges eldste maraton som Nidelv arrangerer, og det er etter hvert blitt et stort arrangement.
– Med så mange jern i ilden – hva gjør du for å
koble av?
– Si det. Jeg kobler godt av når jeg reiser på hytta,
når jeg går meg en skitur i marka med bikkja, eller
springer eller sykler en tur i marka. Det synes jeg
er deilig, sier Arvid.

Arvid har mottatt flere utmerkelser for sine prestasjoner i diverse idrettsgrener, og er aktiv både på ski
og sykkel.
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Lønns- og arbeidsforhold

Tariffoppgjøret 2014
Hovedoppgjøret 2014 var et forbundsvist oppgjør
hvor det ble gitt et generelt tillegg på kr 0,75 per
time fra 1. april 2014.
Endringer i Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)
Kapittel 3. Kompetanseutvikling
Det ble inntatt nye bestemmelser om kompetanseutvikling i bedriften og dessuten påpekt behovet
for opplæring av arbeidsinnvandrere innenfor språk,
HMS og arbeidskultur, jf § 3-8.
Kapittel 4. Akkord
Det ble gjennomført en teknisk revisjon som er
innarbeidet og etter § 4-6 er det bedriften som er
partsrepresentant ved måling.
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Kapittel 6. Arbeidstid
Teksten i § 6-1 ble endret og det ble vedtatt ny § 6-2
hvor retten til fleksibel arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden tydeliggjøres.
Kapittel 8. Lønnsutbetaling
Lønnsutbetalinger følger nå bestemmelsene i Hovedavtalen § 11, 1-3.
Kapittel 12. Eldre arbeidstakere
Det ble inntatt nye bestemmelser om tilrettelagt
opplæring/oppdatering innenfor arbeidsområdet for
eldre arbeidstakere og regler om redusert arbeidstid.
For øvrig ble det foretatt en revisjon av overenskomstens minstelønnssatser og akkordkoeffisienten ble
fastsatt til 3.3 % fra 1.8.2014. Se nedenunder.

Tariffoppgjøret 2014
Overenskomstens satser
2013

		

2014
gjeldende fra og med
1.4.

		

Rørl.lønn, minstelønn - bestått svenneprøve (§ 2-1.1)
Bastillegg – minstegodtgjørelse (§ 2-11.1)
Rørlegger - reisetid i arbeidstiden (§ 7-2.8.5.)
Rørlegger - reisetid utenom arbeidstid (§ 7-2.8.3)

174,10
6,40
serv. lønn
100,75

182,50
6,90

Hjelpearbeidere/ufaglærte uten bransjeerfaring, minstelønn (§ 2-1.2) – også lærling som arbeider overtid
Hjelpearbeidere/ufaglærte med minst 1 års bransje
erfaring, minstelønn (§ 2-1.2) – også lærling som
arbeider overtid
Hjelpearbeidere/ufaglærte, reisetid i arbeidstiden
(§ 7-2.8.5.)
Hjelpearbeidere/ufaglærte, reisetid utenom arbeids
tiden (§ 7-2.8.3)

156,60

164,00

163,20

171,00

Lærling etter Kunnskapsløftet, lønn prosentvis basert på
nyutdannet fagarbeiders fortjeneste (§ 3-2.1.)
1. Fra 0 - 6 mnd.
2. Fra 6 - 12 mnd.
3. Fra 12 - 18 mnd.
4. Fra 18 - 24 mnd.
5. Fra 24 - 30 mnd.

1.8.

serv. lønn
108,00

serv. lønn
92,25

30 %
40 %
55 %
75 %
80 %

7.5.

serv. lønn
98,60

30 %
40 %
55 %
75 %
80 %

Lærlinger med avvikende kontraktsvilkår – se Kap. 3
Lærlinger, reisetid i arbeidstiden (§ 7-2.8.5.)
Lærlinger, reisetid utenom arbeidstiden (§ 7-2.8.3.)
Skiftarbeid (§ 6-4)
2 skift
3 skift
Lørdager etter kl 1300 og dager før helligdager mm
Akkordarbeid, % -tillegg (§ 4-2 nr 1)
(frem til 1.8.2014 kr 0,75 per time)
Overtidsgrunnlag, rørleggere (§ 6-2.2) – også lærlinger

serv. lønn
69,25

serv. lønn
74,00

25,39
40,55
100,00

27,20
43,50
107,20
3.3 %

0%

226,60
234,53

Bevegelige helligdager - Bilag 9. Fellesoverenskomsten
Utrykningstillegg lørdag (§ 6-2.3.4) – minst

147,40
159,00

Godtgjørelse korte velferdspermisjoner (§ 2-8) -jf. Bilag10
(vedkommende arbeidstakers individuelle lønn)
Matpenger dersom overtid varer minst 2 timer (§ 2-13.1)
Matpenger ved overtid utover 5 timer avtales (§ 2-13.1)
Kafépenger (§ 2-13.2)

76,00

78,50

25,00

26,00
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Lønnsutvikling 2014 i rørleggerfaget (veid) – fordelt distriktsvis
(Tabellen tar ikke høyde for lønnstillegg i form av diverse frynsegoder. Heller ikke diverse lønnstillegg for
kompetanse, ansiennitet etc.)

Servicelønn
Antall foretak/ansatte

Timelønn
før 1.4

Finnmark

8/49

223,00

26,00

1,10

Troms

5/92

220,76

223,31

1,16

10/149

221,05

229,00

3,60

2/16

238,75

243,75

2,09

11/273

229,60

235,92

2,75

Møre og Romsdal

?/100

223,50

230,75

3,24

Vest (Stor-Bergen)

22/355

233,00

240,80

3,35

Rogaland

38/450

245,24

253,16

3,23

11/94

230,81

238,75

3,44

23/339

252,14

260,05

3,14

Avdeling

Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag

Nord-Rogaland
Sør-Rogaland

Timelønn
etter 1.4

Forskudd akkord
%-vis
endring

Timelønn
før 1.4

Timelønn
etter 1.4

226,50

232,50

217,04

223,44

%-vis
endring

2,60

2,95

Agder
Telemark

417405

219,90

226,00

2,77

Vestfold

21/178

218,00

233,00

4,01

Buskerud

29/352

217,49

224,00

2,80

Buskerud akkord

2/136

Hedmark/Oppland

15/339

211,90

241,68

10,60

7/23

231,00

244,00

3,00

Oslo (6-15 ansatte)

19/141

232,00

243,00

2,10

Oslo (> 15 ansatte)

16/664

224,00

237,00

Oslo – gjennomsnitt

42/828

229,00

Romerike

11/108

227,00

Østfold

12/338

216,50

Oslo (0-5 ansatte)

Interesserte kursdeltakerte
fikk med seg akkordtariff
kurs med Ole Larmerud og
Kjell Arild Lier i Stavanger.
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218,00

222,00

1,90

206,12

208,37

1,09

1,70

218,00

222,00

1,80

241,00

2,10

218,00

222,00

1,80

235,91

2,79

232,00

2,15

206,00

210,00

2,00

Akkordtariffen for rørleggerfaget
– informasjonsmøter
I 2014 har det ikke vært noen sentrale forhand
linger eller møter mellom partene. Det er
imidlertid holdt åtte informasjonsmøter/kurs
om den nye tariffen som ble revidert i 2013.
Møtene ble holdt i Tønsberg,
Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund,
Thorbjørnrud (for Oslo), Skien og Drammen.
Møtene ble holdt sammen med Fellesforbundet
og Rørleggernes Fagforening. Kjell Arild Lier
og Ole Larmerud var forelesere. Alle samlingene
var godt besøkt, og det virker som om interessen for akkordtariffen er større enn tidligere.
Det er stor enighet om at bransjen bør ha et
prestasjonslønnssystem, ikke bare for kalkulasjon, men også for avlønning.
Mange peker på at akkordtariffen bør forenkles
ytterligere og at “spillereglene” blir mer håndfaste. Informasjonsmøtene var åpne for begge
parter, men arbeidsgiversiden var dominerende, noe som sikkert har en årsak i at Fagforeningen arrangerer egne akkordtariffkurs for
rørleggere. Mange bra tilbakespill fra møtene
gir godt grunnlag for videre arbeid med lønnssystemet. Forhandlingsutvalgene har tatt mål
av seg å møtes mellom de tekniske revisjonene
for å drøfte tilbakespillene. Målet er å gjøre
akkordtariffen så god og brukervennlig at langt
flere tar den i bruk til avlønning.
Tariffkurs blir arrangert av NRL på forespørsel.

UNNGÅ Å BRUKE FLEXO TETT OPP TIL LOGO

Flexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo. Flexo kan gjerne brukes i headinger, og på andre ting som ønskes uthevet.
På alt annet skrevet materiell brukes DIN som hovedfont. Skal det skrives mye som i brev, rørhåndboka, medlemsfordelsbrosjyren etc foretrekkes
det å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier.

Året i avdelingene
og opplæringskontorene
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RUNE HANSSEN AGDER
“Et godt og aktivt år”
2014 har vært et aktivt år med fem medlemsmøter og ett årsmøte med god
oppslutning. I tillegg er det avholdt ett Web-kurs, ett våtromskurs, kurs i NS
8407 i samarbeid med EBA og NELFO og ett møte om arbeidskriminalitet i bygge
bransjen. Avdelingene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Agder har hatt et
par samarbeidsmøter og utvekslet erfaringer, som har vært veldig positive.
Opplæringskontoret har hatt et tett samarbeid med skolen for å få begge klassene ut i lære. Arbeidssituasjonen i Agder har i perioden vært laber – det har vært
vanskelig å få utplassert alle elevene, men vi kom nesten i mål.

ELI HERMINE HEYERDAHL EIDE BUSKERUD
Vi hadde fokus på ROT fradrag i 2014, sammen med resten av byggenæringen
– Møtet vi hadde sammen med håndverk og industriforeningen vinteren 2014
trakk mange interesserte. Det var bred enighet om at ROT-fradrag virkelig ville
skape positive synergier for hele byggenæringen, kanskje spesielt for små og
mellomstore bedrifter. Til tross for et bredt politikerpanel på møtet har vi enda
ikke sett ROT-fradrag realisert, men dette håper vi NRL og BNL fortsetter å jobbe med. Ellers er rekrutteringssituasjonen i Buskerud veldig god, med all time
high for antall lærekontrakter pr 31.12.14. Det ble avgitt 43 svenneprøver i Buskerud. Det er generell enighet om at kvaliteten på jobben som blir gjort på svenneprøven for mange er altfor dårlig. Dette avspeiles i strykprosenten. Til tross for
dette er man fornøyd med at nemnda klarer å luke ut de som faktisk ikke skal
kunne kalle seg rørleggere før kvaliteten er god nok – det sikrer bedriftene bedre
rørleggere. Dessverre ser man at det er stor forskjell i hvordan det bedømmes
lokalt fra fylke til fylke, noen steder er det utrolige 0 % stryk, dette er det ingen
som tror avspeiler virkeligheten. Denne problemstillingen må vi som bransje ta
tak i. Til sammen har vi 43 medlemsbedrifter, fra små enmannsbedrifter til store
bedrifter. Det å favne hele medlemsmassen er vanskelig – men veldig viktig – så
styret består av bedrifter i alle kategorier. Et mål for tiden som kommer er å
få med flere av de små bedriftene i NRL. Vi mener det er eneste måten de små
bedriftene kan bli hørt og holde seg oppdatert på. Det trenger vi hjelp av de som
allerede er medlem til – så herved er oppfordringen gitt!

ANNE DUFSETH HEDMARK OG OPPLAND
Det har vært et litt vanskelig år i Hedmark og Oppland-avdelingen. Oppslutningen til arrangementer, møter, styremøter og kurs har vært lav – såpass lav at
alle har blitt avlyst. Etter at styreleder måtte trekke seg som følge av konkurs,
har vi ingen kandidater til dette vervet, siden ingen i det sittende styret ønsker
å gå videre verken som leder eller nestleder. Valgkomiteen er nå blitt satt på
jobben med å få inn nye representanter på valg til årsmøtet, med håp om at de
som tar på seg verv er genuint interessert i å engasjere seg for rørbransjen i
Hedmark og Oppland gjennom sitt NRL-arbeid.
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RUBEN ÅSHEIM FINNMARK
God speiling av rørleggerbransjen
– Mye av jobben vår her i Finnmark er formidling av informasjon. Samle inn,
være et bindeledd mellom NRL sentralt og medlemmer. Om det er felles behov,
kaller vi inn til møte. Avstandene her er jo en begrensning i forhold til møteaktivitet, så vi må se at det har en verdi for å kunne bruke penger på reisevirksomhet
– men vi har mye kontakt med medlemmene på mail og telefon. Det blir gjensidig. Det er bare én bedrift av en viss størrelse som ikke er med, så vi er en god
representant av bransjen i Finnmark. Vi har en god speiling av rørleggerbransjen
her, og er fornøyd med medlemsoppslutningen.

LARS TOMREN MØRE OG ROMSDAL
Aktivt i Møre og Romsdal
Ved inngangen til 2015 var det 54 medlemsbedrifter i distrikt 10, og det er stor
aktivitet i avdelingen. Vi har hatt fire styremøter i denne perioden og det har vært
invitert til fire medlemsmøter/kurs. Utover dette har det vært avholdt flere møter
i komiteer og utvalg.
Avdelingsleder har dessuten deltatt på to avdelingslederkonferanser og BNLs
opplæringskonferanse i Tromsø. Johan Longvanes har møtt i sentralstyret. Prosjektet med «Det byggtekniske hus» som vi jobbet med i fjor, er lagt på is inntil
videre da vi trenger noen flere avklaringer før det kan realiseres

OVE HANSTAD TRØNDELAG
Noen nøkkeltall fra virksomheten i Trøndelag – 2014
Året 2014 har vært et godt år med god ordredekning (bedre enn ventet) for de
aller fleste medlemsbedriftene i Trøndelag. Når det gjelder antall medlemmer i
NRLT burde vi hatt flere medlemmer. Vi har flere forespørsler gjennom året men
flere er ikke kvalifisert, jf. vedtektene. Det er også noen som synes kostnaden
med medlemskap blir for høye.
Siste år mistet vi fem medlemmer, derav har tre bedrifter opphørt, en gått
konkurs og en meldt seg ut. Det er ingen dramatikk her men vi skulle gjerne
øket medlemstallet fra 60 medlemmer.
Ellers er mye av vår virksomhet rettet mot rekruttering inn til faget. Her kan
nevnes tiltak som Trøndersk Mesterskap i Rørfag, Rørfag på Torvet i Trondheim,
Yrkes-NM i Trondheim, Fagsamling for faglig ledere i opplæringsbedrift, der
også lærerne deltar og sponsing av lærer til NRLs Opplæringskonferanse for
faglærere. Opplæringskontoret har gjennomsnittlig 120 lærekontrakter. Det ble
avviklet 44 svenneprøver, der ni fikk bedømt svenneprøven «Bestått meget godt»,
og øvrige kandidater fikk «Bestått». Det ble skrevet 43 nye lærekontrakter derav
36 kontrakter basis en. Vi vil også nevne at vi i 2014 ikke hadde klagesaker fra
privatkunder som ikke ble løst på laveste nivå!
Det ble arrangert fire medlemsmøter i 2014 derav et møte i Nord-Trøndelag.
Styret hadde fire styremøter.
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MORTEN HUSA VEST
Fullt fokus på rekruttering
På grunn av synkende rekruttering til yrkesfag generelt og byggfag spesielt, har
avdeling Vest sammen med Opplæringskontoret hatt fullt fokus på rekruttering i
2014.
Det har vært et tett samarbeid med lokalforeningene i de andre byggfagene
om et felles rekrutteringsopplegg. Søknaden til byggfag har nå økt med 20 % i
forhold til i fjor, så rekrutteringsdugnaden har tydeligvis båret frukter. Det er høy
byggeaktivitet i Hordaland for tiden, og bedriftene har mye å gjøre i alle markeder. I Sogn og Fjordane er det annerledes, og medlemsbedriftene merker sterk
nedgang i byggeaktiviteten på grunn av nedgangen i offshorebasert næring.
Vi venter i spenning på når dette også vil få konsekvenser i Hordaland, men
foreløpig er bedriftene optimistiske.

ROAR AASEN TELEMARK
Engasjement rundt navneskiftet
Vi har 39 medlemsbedrifter hvor alle er medlem av både avdelingen og opp
læringskontoret. Vi er samlokalisert med 8 andre opplæringskontor og NHO.
Dette er en stor fordel for saker opp mot Fylkeskommunen.
I 2014 hadde NRLs avdeling Telemark 20 års jubileum. I Telemark har det vært
stort engasjement rundt dette med navneskiftet til Rørentreprenørene Norge.
Dette var også et hett tema under jubileumsfeiringen. Avdelingen fikk også sitt
første æresmedlem, Karl Erik Skogø.
Markedet for rørleggerbedriften i Telemark er preget av at det er lav byggeaktivitet. Dette har ført til at det har blitt permitteringer, og også oppsigelser. Årets
formidling av lærlinger ble tungt og inntaket ble lavt.
En del kurs har blitt avhold i Telemark med bra oppmøte, og vi har avholdt fire
medlemsmøter. Her er det godt oppmøte etter flere purringer og mas fra avdelingsleder.
Det ble avholdt 30 svenneprøver på prøvestasjon i 2014. Strykprosenten er på 12 %,
og det ser ut som om teoriundervisning gjør lærlingene mer klare for svenneprøven.

ANDERS LARMERUD OSLO OG OMEGN
Avdelingen har hatt et godt år
Medlemstallet har holdt seg stabilt, og ligger på 101 medlemsbedrifter. Avdelingen
har hatt et godt år, og har god økonomi. Styret vedtok i 2012 at man skulle
gjennomføre et årlig seminar for medlemsbedriftene, til en sterkt redusert
pris. Seminaret skulle inneholde aktuelle temaer for så vel små som store
medlemsbedrifter. Seminar ble avholdt i januar 2014, på Thorbjørnrud Hotell,
med i alt ca. 80 deltagere. Seminaret har blitt meget positivt mottatt og styret
har vedtatt å videreføre opplegget. Vårt forhold og samarbeid med NRL Sentralt
er meget bra, og vi utfyller hverandre på en rekke områder. Spesielt innenfor
opplæringsspørsmål, synliggjøring og markedsføring av NRL etc.
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SVERRE SANDBRAATEN ØSTFOLD
– Vi opptok én ny medlemsbedrift i 2014, og avdelingen består nå av 20 medlemmer. Det er fortsatt enkelte firmaer som banker forsiktig på døra.
Avdelingen gjennomførte fire styremøter i tillegg til årsmøte. I tillegg ble to
medlemsmøter arrangert, med temaene “uavhengig kontroll med VW Consult”,
“Boligmappa” med Per Christian Svendsen og til slutt et lærerikt seminar med
advokatfirma Føyen DA ved Hans Jørgen Arvesen.
I februar 2015 var det rundt 50 løpende kontrakter og 15 svenneprøver.

ELIN MOER BRÆNNE VESTFOLD
Enda et rekordår i antall kursdeltakere og nye lærlinger!
– En stor andel av Vestfoldbedriftene er medlemmer hos oss – 21 foretak. De
fleste bedriftene som ikke er medlemmer er enmannsbedrifter eller oppfyller
ikke medlemskriteriene våre (to nye søkere i år). Vi hadde tre medlemsmøter
i 2014, der oppmøtet var bra, i tillegg til KS, varme arbeider og Web kurs. Det
har vært et rekordår i forhold til nytegning av kontrakter, like mange som i 2013.
Vi tegnet 35 nye kontrakter, og har 75 løpende kontrakter – det er det meste vi
noen gang har hatt. Grunnen er nok at Vestfold har stor byggeaktivitet, på høyde
som i 2013. Vi har mye å gjøre, får ikke tak i nok ferdige rørleggere og sliter med
å rekruttere de unge, men vi jobber med saken. Vi holder en del kurs, og noen
av dem har vært fullbooket, mens vi ikke en gang har fått svar på invitasjon til
andre. Det jeg merker er at kjedene arrangerer mye internt og at de av våre
medlemmer som også er kjedemedlemmer, ikke finner våre kurs like aktuelle
lenger. Det er veldig leit. Så det blir spennende å se hvordan utviklingen blir på
den fronten. Vi har også i år forberedt oss på navneskiftet som skal gjennomføres i 2015 og er spente på det!

KJELL SIVERTSEN ROGALAND
“Norges beste rørlegger fra Rogaland ”
Kunnskapsløftet var en tragedie for yrkesfagene generelt og rørleggerfaget
spesielt. Det brukes for mye tid og ressurser på yrkesorientering og for liten tid
på opplæring i rørleggerfaget. Men på tross av dette kom Norges beste rørlegger
fra Rogaland.
Kristian Herheim, som representerte Sauda Varme & Bad A/S, vant Yrkes-NM i
Trondheim. Etter tre intense dager med konkurranser, hvor selve prøven både
var vanskeligere og mer omfattende enn vanlig svenneprøve, kunne han motta
gullmedalje og svennebrevet med karakteren Meget Godt Bestått. Vi er både
stolte og glade over å ha en så flott representant for rørleggerfaget.
For å sikre en fagutdanning best mulig tilpasset arbeidslivets behov, må partene
i arbeidslivet igjen ta styringen over fagutdanningen, fagenes innhold, læreplaner og gjennomføringsmodell. Det er viktig at man styrker rammebetingelse til
lærebedriftene. Det er positivt at det offentlige nå krever at bedrifter som får
kontrakt er en godkjent lærebedrift og har lærlinger på det aktuelle bygget.
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PER KRISTIAN HANSEN NORDLAND/TROMS
Separat- men likevel sammen
NRLs avdelingskontor for Nordland og Troms har et tett samarbeid med ORiN.
I 2014 har vi i felleskap arrangert Nordnorsk mesterskap (NNM) i rørleggerfaget,
gjennomført felles årsmøte for våre medlemsbedrifter i Budapest, deltatt på
utdanningsmesser og bedriftsbesøk. Vi står sterkere sammen og når ut til flere
med et felles budskap om rekruttering. Vi reiser mye rundt og har masse kontakt
med medlemsbedriftene. Jeg ser dette som en nøkkel til å ha et godt samarbeid
med bedriftene. Oppslutningen er god når vi arrangerer kurs.

EINAR MEHUS ROMERIKE
Tett og godt samarbeid
I avdelingen, som teller 29 bedrifter, har styret og avdelingsleder et tett og godt
samarbeid.
Vi legger opp til åtte styremøter og fire medlemsmøter hvert år, og fikk til fem
medlemsmøter pluss julebord i 2014. På møtene diskuterer vi hva som skal til
for at flere skal komme på våre medlemsmøter, og innser også at mange unge
bedriftsledere i dag befinner seg i den berømte tidsklemma. Temaene som tas
opp er meget tidsaktuelle og lærerike. Det er som regel svært gode og informative
møter med topp dyktige forelesere.
Ved inngangen til 2015 hadde opplæringskontoret 57 løpende kontrakter fordelt
på 40 bedrifter. Opplæringskontoret merker som samfunnet ellers at noen
lærlinger sliter med sitt. Alt fra stoffmisbruk til psykiske plager. Vi har i flere
tilfelle måttet koble inn NAV for å kunne få ekstra økonomisk bistand til bedriftene slik at også denne kategori lærlinger skal kunne få fortsette og fullføre sin
utdanning.

MERETE LARSEN ORIN
Markedsføring og kvalitet i fokus
I 2014 fokuserte vi i Orin på dette med markedsføring og kvalitet. Vi arrangerte
blant annet Nordnorsk mesterskap (NNM) i rørleggerfaget for første gang.
Her hadde vi stort fokus på mediedekning, noe vi også fikk. Nesten samtlige
aviser og nettaviser fra Nordland til Finnmark hadde et innlegg om arrangementet. Vår deltaker i NM fikk sølv, noe vi var kjempefornøyde med.
Vi har også hatt fokus på tettere oppfølging og kursing av våre lærlinger.
Faglærersamlingen har også i år vært et høydepunkt. Et godt samarbeid med
faglærerne gir gode resultater, både i rekrutteringssammenheng, samt samarbeid om arrangementer. Felles årsmøte sammen med NRL avdeling Nordland,
Troms og Finnmark ble gjennomført i Budapest. Var veldig bra for felleskapet,
samarbeid og rekruttering.
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Administrative systemer
NRL har utviklet administrative hjelpeverktøyer innenfor mange områder til nytte for medlemsforetakene. Noen av systemene eies utelukkende av NRL, og noen eies sammen med eksterne
foretak. Systemene oppdateres jevnlig og krever betydelig ressursinnsats.
iFag - utvidet E-læringsprogram med registrering
og dokumentasjon
I inneværende periode er iFag oppgradert slik at
man nå har et komplett opplærings-, dokumenta
sjons- og administrasjonssystem for lærlinger og
opplæringskontor. For lærlingene innebærer dette
at E-læring, læreplan med tidsregistrering og egenvurdering finnes på en plass. Videre har alle NRLs
kurs i E-læringssystemet gjennomgått en betydelig

oppgradering. Kursene kan nå kjøres på alle platt
former. Introduksjonsvideoene for kursene er også
oppdatert og bl. a utviklet i 3D som gjør opplevelsen
mer profesjonelt for lærlingene enn vanlig 2D.
I tillegg er det også utviklet en reklamefilm i 3D
som kan brukes på nett, i TV-reklame og som
kinoreklame.

iFag – registrerte lærlinger og elever per 31.12.
Opplæringskontor

2013		
Lærlinger

Opplæringskontoret for Rørleggerfaget – Oslo og
omegn

2014

Elever

Lærlinger

Elever

108

56

95

57

NRL Østfold

28

12

19

26

NRL Romerike

21

4

NRL Buskerud

28

34

14

Opplæringskontoret for Rørleggerfagene i Vestfold/
NRL Vestfold

18

4

31

22

NRL Telemark

14

1

13

29

Kristiansand Lærlingesenter

17

12

21

38

NRL Agder (Nytt kontor 2013)

10

52

85

91

NRL Rogaland

78

80

60

25

NRL Vest

51

15

14

NRL Møre og Romsdal

13

14

49

50

Opplæringskontoret for Rørfag i Trøndelag

45

84

28

51

NRL Nord

36

39

24

66

NRL Hedmark og Oppland

33

29

500

383

478

483

SUM

BERETNING 2014-2015 41

Boligmappa.no
eDok AS er et selskap som har utviklet og har
eierrettighetene til Boligmappa.no. Dette er en liten
dokumentasjonsrevolusjon for boligeiere og elektroog VVS-foretak. Den WEB-baserte løsningen er
en servicelogg for alle privatboliger i landet. Mens
biler har et servicehefte som følger kjøretøyet fra
eier til eier, har dette manglet helt for boliger. Dette
tomrommet fylles nå av Boligmappa.no.
Boligmappa.no kombinerer offentlig informasjon om boligen og håndverkeres servicehistorikk.
Gjennom eiendomsregisteret til Statens kartverk
er portalen knyttet til offentlige data. Her ligger
informasjon om alt fra bolignummer til tilknyttede
kraftlinjer og rørsystemer. Når offentlig informasjon
kombineres med håndverkernes logg i Boligmappa.
no blir det enklere for eieren og rørleggeren å vite
hva som er gjort med boligen. For NRLs del ser man

for seg elektronisk overføring av DDV-informasjon
når eksempelvis våtrommet er ferdig utført.
2014 var et meget godt år for Boligmappa, da selskapet styrket sin posisjon ytterligere. Boligmappa
omfatter seks ulike fagområder; VVS, elektro,
byggmestere, malere, blikkenslagere og ventila
sjonsbedrifter. I tillegg har selskapet styrket sin
forankring hos offentlige myndigheter. Boligmappa
ble blant annet nevnt i myndighetens strategidokument for ByggNett, der Boligmappa omtales som
et system og virkemiddel som bidrar til seriøsitet
i næringen.
Produktet eies av eDok AS, hvor man på eiersiden
finner NELFO, Håndverksdata AS, Elektroforeningen,
NRL (1,5 % av aksjekapitalen) og Ambita AS.
Sistnevnte eies av staten v/ Nærings- og fiskeri
departementet og planlegges solgt ut i løpet av
2016.

Når en takstmann skal gjennomgå huset, betyr dokumentasjon veldig mye, og da er det viktig at den dokumentasjonen er
lett tilgjengelig, sier gründer og daglig leder i Boligmappa Per-Christian Svendsen til Finansavisen.

ProductXchange (tidligere ChemXchange)
Etter innføringen av REACH-direktivet og implementeringen av EUs Byggevareforordning i Norge,
stilles det nye krav til bransjens leverandører når
det gjelder sporbarhet og dokumentasjon. Det
nye regelverket vil utvilsomt forenkle bransjens
argumentasjon overfor kunder som kjøper varene
på nettet og hvor kravet til dokumentasjon ikke er
oppfylt. Men rørleggerbedrifter vil også stå overfor
langt strengere krav fra sine oppdragsgivere – når
det gjelder produktdokumentasjon i henhold til
byggevareforordningen, REACH-direktivet og frivillige
miljøkrav slik som BREEAM, miljøfyrtårn etc. NRL
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har sammen med flere av bransjeforeningene
innenfor BNL inngått avtale med CoBuilder når
det gjelder programvaren ProductXchange. Dette
systemet forenkler og sikrer dokumentasjon av
produkter og hjelper bedriftene til å holde orden på
kjemikalier og produkter som benyttes. Mange av
NRLs medlemsforetak – særlig de større som har
oppdrag for entreprenørene – har tatt systemet i
bruk og ser dette som et svært nyttig verktøy for å
oppfylle lovens strenge krav. NRLs styre har også
nedsatt et lite utvalg som arbeider tett opp mot
CoBuilder når det gjelder å tilpasse systemet og
dets vareregister til VVS-bransjen.

NRL webSystem
NRL har siden 2008 samarbeidet med IT-selskapet
Sensenet fra Budapest om en internettløsning for
KS styringssystem, DDV- og FDV-instrukser. NRL
webSystem har vært på lufta i overkant av fire år og
er et verktøy for rørleggerforetak med brukeravtale.
NRL webSystem inneholder også en egen hurtigmeny
med direkte tilgang til viktige arbeidsgiverforhold,
råd mht. utenlandske arbeidstakere, aktuelle lover-,
forskrifter og veiledninger, tilgang til utvalgte Norsk
Standarder med mer. Et “minibibliotek” i systemet
som er til nytte både internt i bedriften og i prosjekter.
Systemet er tilpasset systemkravene i Saksbehand
lings- og Internkontrollforskriften (HMS) og inneholder
også dokumentasjon for å ivareta byggherreforskriften med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
(SHA). Utarbeidede prosjektdokumenter kan også
gjenbrukes ved etablering av nye prosjekter.
Ved utgangen av 2014 hadde 455 medlemsforetak
etablert brukeravtale (lisenser) og i bedriftene er
det registrert 688 brukere. Rundt 125 personer
bruker NRL webSystem daglig og systemet passer
for både store og små foretak.

Viktigste nyheter i 2014
- Oppgradering av innhold i systemet, rutiner og
sjekklister.
- Funksjon for direkte overføring av DDV-instrukser
til Boligmappa med tilknytning til matrikkelen slik
at offentlige opplysninger blir korrekte i prosjektet.
- Epostfunksjon for elektronisk overføring av
søknadsskjemaer, dokumenter mm.
- Oppdatering av byggblanketter og utvidelse av
systemet med nye offentlige skjemaer for vannog avløpsinstallasjoner.
Deltakere i arbeidsgruppen for NRLs webSystem”
Øystein Bjelland, Bjelland VVS AS, Haugesund
Thor Johnsen, Åge Nilsen AS, Tromsø
Stefan Granum, Hurum Rør AS, Hurum
Håvard Tjessem, Sig. Halvorsen AS, Sandnes
Espen Kvarud, Nore VVS AS, Oslo
Bjørn Yngve Hernæs, Rørfunn AS, Trondheim
Arne Mæhle, Konsulentfirma Arne Mæhle AS, Ås
Are Skaar Nielsen, NRLs Administrasjon
Oddgeir Tobiassen, NRLs Administrasjon
Det er avholdt to møter i arbeidsgruppen.
Oversiktsbilde for
prosjekter.
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RS’Kalk/Cordel
RS’Kalk – en modul i Cordels datasystem – er et
komplett kalkulasjonsprogram for anbudsberegning
etter norsk standard og kalkulasjon av mindre jobber
og tilbud, men også for oppbygging av anbuds- og
tilbudsbeskrivelser. Programmet er i dag et sam
arbeidsprosjekt mellom Systemkonsult AS og NRL.
Tilbud og mindre jobber er atskilt fra prosjekt
anbud (NS 3451) – noe som gir en god oversikt.
Det økonomiske oversiktsbildet gir utfyllende opplysninger over dekning i kalkylen, og det er egne funksjoner for risikoanalyse og beregning av faste kostnader.
Programmet kan importere og eksportere data
fra konsulenter og grossister og kan eksportere
data til Excel og NS 3459. I tillegg har programmet
en enkel tekstbehandlings- og e-postfunksjon.
Akkordtariffen er tilknyttet de enkelte leverandørers
prisbøker, slik at arbeidslønn automatisk knyttes til
de varene som velges i kalkylen.
Programmet inneholder også funksjonalitet for
import og eksport til G-prog linker.

Våtromsmodul tilpasset RS kalk/Cordel
I samarbeid mellom VW Consult AS, Systemkonsult
AS og NRL er det utarbeidet en tilleggsmodul tilpasset RS kalk/Cordel.
Våtromsmodulen består av 120 tverrfaglige
pakker basert på hvert enkelt fags produkter og
utførelse. Modulen omfatter tømrer-, mur-, rør-,
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elektro-, membran-, ventilasjon og malerarbeider.
Beregningen utføres pr. kvadratmeter, stykkpris
eller løpemeter. Man legger selv inn egne priser
basert på innhentede priser fra aktuelle underentreprenører for tverrfaglige pakker. Kalkylen starter
med rivning/demontering og fortsetter i den rekkefølgen som oppbyggingen av våtrommet utføres
etter. Pakkene har også forklarende undertekster,
som henviser til teknisk forskrift, aktuell Norsk
Standard og Våtromsnormen, slik at kravene til
utførelse blir best mulig ivaretatt.
Arbeidsgruppen for RS’Kalk/Cordel
Thor Johnsen, Åge Nilsen AS
Hans M. Grepperud, C.M Mathiesen AS
Tom Nyberg, Bærum Rørleggerbedrift AS
Espen Kvarud, Nore VVS AS
Tor Anders Krogstad, Askim & Mysen Rør AS
Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom
Jan Olav Sandnes, Systemkonsult AS
Oddgeir Tobiassen, NRL
Det er avholdt ett møte i arbeidsgruppen i perioden.

Skolelisenser NRL webSystem og
RS kalk/Cordel
NRL har utviklet skolelisenser for RS’ kalk/Cordel
og NRL webSystem. Programmene benyttes i
mesterutdanningen og teknisk fagskole.

Rammeavtaler
NRL har framforhandlet en rekke rammeavtaler – noen i samarbeid med
andre bransjeforeninger – for at medlemmene skal nyte godt av rabatter på
sine innkjøp. Stadig flere medlemmer slutter seg til avtalene.
NRLs bedriftsforsikring
NRL har avtale med If Skadeforsikring om en gunstig
og skreddersydd bedriftsforsikring.

på kredittopplysninger på Internett. Medlemmer
kan tegne abonnement på ønsket type informasjon
og overvåkning.

Kollektiv næringsbilforsikring
Dette er en gunstig avtale om kollektiv næringsbilforsikring. Den er plassert i Nordeuropa Forsikring
AS og administreres av Losen AS.

Purring/inkasso
NRL har inngått avtale med henholdsvis KrediNor
og Solvent om tilbud på gunstig purring/inkasso.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
NHOs innkjøpsordning har valgt Storebrand som
leverandør til OTP. Avtalen er den mest omfattende
som er inngått i det norske pensjonsmarkedet og er
eksklusiv for NHOs og NRLs medlemmer. Storebrand
tilbyr også helseforsikring til en gunstig pris.
NRLs yrkesskadeforsikring
Gjennom Connector Forsikring Service AS har NRL
en svært gunstig avtale på yrkesskadeforsikring.
Dette er en frivillig, kollektiv ordning.
Andre personrelaterte forsikringer
Connector Forsikring Service AS har for øvrig et
bredt tilbud av forsikringsordninger for ansatte og
eiere i foretaket og kan skreddersy løsninger.
Garantiordning etter NS 8405 m.fl.
NRL har avtale med Nordic Guarantee om garantier
i henhold til kontraktsdokumentene i NS-serien.
NRL gikk også i 2014 inn på en ny avtale om byggsikkerhetsgarantiforsikring med Connector
Forsikring Service AS.
Kredittopplysninger på Internett
NRL har avtale med Bisnode AS om rabattert pris

Advokatbistand
Gjennom avtaler NRL har inngått med Føyen
Advokatfirma DA og Advokatfirmaet Schjødt AS får
NRL-medlemmer rabatt på advokatbistand innenfor
områdene entrepriserett, anbud og offentlige
anskaffelser og andre juridiske spørsmål etter behov.
Vare- og personbiler
Avtalen gjelder kjøp av vare- og personbiler fra
Citroen Norge AS til sterkt reduserte priser. Den
inneholder også viktige elementer som finansiering,
serviceavtaler, innbytte, gjenkjøpsavtale ved leasing
osv. Avtalen gjelder også for medlemsforetakenes
ansatte.
NRL har også avtale med RS Bilpartner som sikrer
gode rabatter på Ford og finansiering av kjøretøy.
Dekk, felger og bilbatterier
Avtalen gjelder levering av dekk fra Continental
Norge AS. Vår samarbeidspartner er Dekkmann
AS, som er Continentals forhandlerkjede i Norge.
Avtalen omfatter foruten en rekke forskjellige dekk
også lettmetallfelger, kjettinger og bilbatterier.
Bilparkering
Det er inngått en gunstig avtale inngått med
Easypark om en smart start- og stopparkering ved
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bruk av mobiltelefon. En avtale med Flight Park AS
gir medlemsrabatt på parkering på Gardermoen.
Mens man er på reise, tar en representant fra Flight
Park AS vare på bilen. Om ønskelig kan de også
foreta reparasjoner, EU-kontroll, dekkskift, bilvask,
bilpleie m.m.
Elektronisk kjørebok
NRL har avtale med Abax AS om elektronisk kjørebok.
Drivstoff/fyringsolje
NRL har inngått avtale med henholdsvis Statoil,
Esso, YX/Uno-X (kun drivstoff) som går på hele
deres produktspekter, og da spesielt på drivstoff
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(bensin og diesel) og fyringsolje.
Gass
NRL har også inngått gunstige avtaler med henholdsvis AGA og Yara Praxair ASA om kjøp av gasser
og gassprodukter. Avtalen gir i tillegg rabatt på kjøp
av sveisemateriell og propanflasker.
Mobiltelefoni
NRL har avtale både med NetCom og Telenor Mobil
om reduserte priser på mobiltelefoni.
Dataprodukter
Alle NRLs medlemmer har gode priser på alle
HP-produkter via vår nye avtale med Databro.

Kommunikasjon
og markedsføring

NRLs kommunikasjonsstrategi er tuftet på at vi skal være relevante, tydelige
og troverdige når vi uttaler oss. Også i 2014 har organisasjonen henvendt
seg til forbrukere, bransjen selv og ungdom.
NRL jobber kontinuerlig og målrettet med kommunikasjon rettet mot omverdenen. Det har vært viktig
for oss å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt
område. Dette har vi gjort ved å initiere saker hvor
rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi har
lært at vi kommer lettere gjennom hvis formidler løsninger på hverdagslige problemstillinger, enn ved å
fokusere på det store bildet. Konklusjonen er uansett
at rørleggerens kompetanse tar plass i mediebildet

og at NRL – og Skikkelig rørlegger oppfattes som en
troverdig kilde det er verdt å lytte til.
Der pressen tidligere var mest opptatt av å vise frem
de useriøse sidene av bransjen, ser vi nå at det er
lenger mellom de virkelig negative oppslagene, og vi
får nå mulighet til å svare for oss i saker der vi tidligere kun har blitt omtalt. Pressen tar kontakt med oss
like ofte som vi kontakter dem.
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Ekstern kommunikasjon
NRL jobber aktivt med å synliggjøre organisasjonen og bransjen både internt
og eksternt. I det eksterne kommunikasjonsarbeidet inngår blant annet for
brukersatsningen Skikkelig Rørlegger og rekrutteringsportalen Bli Rørlegger
foruten øvrig presseaktivitet.
Skikkeligrørlegger.no
Forbrukernettstedet Skikkeligrørlegger.no eies
fortsatt av de tre leddene i verdikjeden; Norske
Rørgrossisters Forening, VA- og VVS Produsentenes
Forening og Rørentreprenørene Norge (NRL).
I 2014 har det viktigste arbeidet i prosjektet vært
knyttet til innholdsproduksjon, synlighet i søkemotorer og utprøving av Facebookannonsering.
Trafikktallene er forsiktig stigende, men vi ser at det
har kommet flere aktører på banen som skjerper
konkurransen om den samme målgruppen. Skikkeligrørlegger.no har fordelen av å representere en
objektiv avsender, i det at vi ikke har kommersielle
interesser i formidlingen. Vår utfordring ligger i
konkurrentenes synlighet – for å bli foretrukket som
informasjonskanal er det viktig at vi er synlige der
forbrukere i oppussingsmodus befinner seg.
Skikkeligrørlegger.no har i perioden 1.2.2014
– 1.2.2015 vært besøkt 60 200 ganger. Google er
den desidert største trafikkdriveren, etterfulgt av
redaksjonell oppmerksomhet og Facebook-annonser.
Det er fortsatt rørleggersøket som er mest populært, sammen med de mange sjekklistene.
Skikkelig rørlegger – annonsering og redaksjonelt
De siste års positive erfaringer med digitale bilag
ble videreført også i 2014. Et fyldig bilag ble publisert på Dagbladets nett- og mobilsider i to uker vår
og høst. Dette førte til sterk trafikkflyt på skikkeligrørlegger.no og god spredning av redaksjonelle
saker.
Skikkeligrørlegger.no beholder også i 2014
plassen som den største bransjeinterne Facebook-
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profilen, med 2270 følgere.
Når det gjelder redaksjonell oppmerksomhet
har Skikkeligrørlegger.no vært synlig lokalt og
nasjonalt – på nett og papir, samt på TV2 i beste
sendetid.
NRL på TV2 Hjelper Deg!
Are Skaar Nielsen uttalte seg på vegne av Skikke
ligrørlegger.no og NRL, og ga seerne tips og råd
på TV2 Hjelper Deg 15. mai 2014. Hovedfokus var
selvsagt at forbrukerne må etterspørre dokumen
tasjon på oppussingen når de kjøper bolig. Are
formidlet dessuten hva dokumentasjonen bør
inneholde.
For NRL er selvsagt det viktigste å løfte frem
betydningen av faglært arbeidskraft og dokumentasjon.

Bli rørlegger - på nett, kino og facebook
I 2013 ble nettsidene Blirørlegger.no lansert i sam
arbeid med de fem store VVS-kjedene Bademiljø,
Comfort, Rørkjøp, Varme & Bad og VVS-eksperten. I
2014 har vi markedsført Blirørlegger.no i flere kanaler.
I forbindelse med Yrkes-NM ble Blirørlegger.no
profilert både overfor mesterskapspublikummet og i
pressen.
Første kvartal 2014 fikk Bli rørlegger landsdekkende oppmerksomhet på kino. En 15 sekunders

reklamesnutt for nettsidene ble vist i forkant av alle
filmer rettet mot målgruppen 14-25 år. Parallelt
med kinovisningene ble det annonsert på Facebook
– mot samme målgruppe.
Ved årsskiftet ble det opprettet en egen Facebook
side for Blirørlegger.no, og en ny annonsekampanje
ble dratt i gang i forbindelse med søknadsfristen på
videregående opplæring 1. mars 2015. Nettsidene
er også i ferd med å bli pusset opp for å passe bedre
inn i NRLs nye profil.

Bli Rørlegger er et av
satsningsområdene som
kommer til å få ekstra fokus
i 2015. Det er opprettet nye
sider for rekrutterings
prosjektet på Facebook, og
layoutet på blirorlegger.
no er fornyet i tråd med
Rørentreprenørene Norges
nye profil.
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Nytt samarbeid med Mitt anbud

Yrkes-NM

Ved årsskiftet ble det besluttet at NRL skulle inngå
samarbeid med Mittanbud.no. Avtalen innebærer at
rørbransjens forbrukerportal, Skikkeligrørlegger.no,
skal profileres med link og forbrukerinformasjon i
anbudstjenestens kommunikasjon med oppdrags
givere.

Hvert år arrangerer NRL Yrkes-NM som et ledd
i det viktige rekrutteringsarbeidet vi gjør for å få
flere ungdommer til å velge rørleggeryrket som
karriereveg. For å nå ut til et størst og bredest
mulig publikum er det utrolig viktig å synliggjøre
arrangementet og de mange positive aspektene
ved dette. Dette i både lokal- og fagpresse.

Tor Backe uttalte følgende i pressemelding 30.01.15:
– Det skal innrømmes at NRL lenge har vært skeptisk
til både Mittanbud.no og tilsvarende portaler når det
gjelder å fremstå som seriøse og bistå forbrukeren
med gode håndverkere. Mittanbud.no har i flere år
vært beskjemmet av mange utenlandske «håndverksforetak» med tvilsom kompetanse, referanser
og priser. Etter flere møter med ledelsen i selskapet
høsten 2014 er det åpenbart at selskapet nå har tatt
grep for å luke ut de useriøse aktørene og samtidig
sikre seg samarbeid med organisasjoner som kan gi
portalen et løft når det gjelder tilsig av nye, seriøse
håndverksbedrifter og sikre et langt bedre omdømme i markedet.
Rørtjenester er blant de mest populære tjenestene
på Mittanbud.no.
Må møte forbrukerne der de er
Det er NRLs oppfatning at disse anbudstjenestene på nett har kommet for å bli. Vi kan ikke lukke
øynene for en utvikling vi er skeptiske til, vi må
forholde oss til den. Vår konklusjon er derfor at vi
må møte forbrukerne der de er for å kunne påvirke
dem til å ta kloke valg når det kommer til kjøp av
rørleggertjenester. Det er dette som er essensen i
vårt samarbeid med Mittanbud.no.

Disse damene i Mittanbud.
no var strålende fornøyd
med at NRL satser på
anbudstjenesten. Fra venstre
salgssjef Linn Beate Eriksen,
Kamilla Wehrmann og Tine
Gottschalk Sveaas.
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Som de foregående årene var det også i 2014 fem
kandidater fra ulike deler av landet som stilte opp i
NM i rørleggerfaget under Yrkes-NM som er arrangert
av World Skills og involverer hundrevis av ungdommer
som konkurrerer i de ulike yrkesfagene.
Fem ulike kandidater betyr fem ulike regioner
der vi har mulighet til å markedsføre både arrangementet, rørleggerfaget og organisasjonen selv.
Dette i tillegg til nasjonal presse og fagpressen.
I 2014 nådde vi ut til publikum gjennom over
20 aviser i forbindelse med arrangementet. Det ble
sendt ut pressemeldinger i bred skala både før,
under og etter Yrkes-NM.
Mest publisitet fikk vi selvsagt i Rogaland, da
vinneren, Kristian Herheim (21) er fra Sauda i dette
fylket, men de andre kandidatene fikk også mye
publisitet i sine hjemregioner.
– Hørte jeg kroner 10 000,- i bonus? spøkte Kristian
Herheim til sjefen sin etter å ha mottatt svennebrev og
førsteplass i NM i rørleggerfaget.

Internkommunikasjon
Under internkommunikasjon inngår all kommunikasjon som går ut til
medlemmer og avdelinger. Herunder ligger blant annet NRLnytt, nyhetsbrev
og nettsider.
NRL på nett
Der Skikkeligrørlegger.no og Blirørlegger.no henvender seg til målgrupper utenfor bransjen, har
NRL.no samlet informasjon vi mener er relevant for
våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere.
Blant annet publiseres nyheter fra bransjen, kurs
planer, informasjon om rekruttering, utdanning og
NRLs publikasjoner. Medlemmer har også tilgang
til et passordbeskyttet område, hvor de finner eksklusiv informasjon i form av avtaler og markeds

analyser. Nettsiden har også inkludert en nasjonal
nyhetsovervåker for rørleggernæringen som
oppdateres daglig. NRL.no besøkes gjennomsnittlig
i overkant av 4000 ganger i måneden.
I forbindelse med overgangen til nytt navn ble
det utført en medlemsundersøkelse for å kartlegge
medlemsbedriftenes ønsker og behov på nett. Basert på deres tilbakemeldinger og bransjeanalysen
2015-2022, ble det nye nettstedet www.rornorge.no
for NRL designet og strukturert.

NRL skiftet navn til Rørentreprenørene Norge, og fikk nye nettsider. De nye nettsidene er adskillig mer brukervennlige og moderne enn NRL-sidene. Søkefunksjonen er oppgradert og det interne arkivet er ryddet opp i. Utformingen
har også skjedd i tråd med myndighetenes krav til universell utforming.

NRLnytt
2014 var etter planen det siste året NRL ga ut
situasjonsrapporten NRLnytt. Som følge av en omfattende medlemsundersøkelse der medlemmene
svarte på hva de leser, hva de ønsker å lese og hva
de ønsker å få ut av sin kontakt og informasjon med
og av NRL, kom det frem at 80 % ønsket å få mån-

edlige nyhetsbrev på epost. 40 % oppga at de leser
NRLnytt jevnlig.
Fra 1. mars 2015 vil Rørentreprenørene Norges
nyhetsbrev overta den informasjonsrollen NRLnytt hadde. Dette revurderes etter et halvt år med
nyhetsbrev.
Det ble i 2014 utgitt fem eksemplarer av NRLnytt.
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Navneskifte og øvrige kommunikasjonsaktiviteter
Utover løpende oppfølging og initiering av pressehenvendelser har kommunikasjonsarbeidet i 2014
naturlig nok vært knyttet opp mot navneskiftet. En
landsdekkende informasjonsturné ble gjennomført
for at alle bedrifter skulle få anledning til en gjennomgang av bakgrunnen for forslaget om navn
– og profilbytte, og planlagt fremdrift.
Da det på NRLs Generalforsamling 2014 ble vedtatt at organisasjonen skulle skifte navn fra Norske
Rørleggerbedrifters landsforening – VVS til Rørentre
prenørene Norge, førte det naturlig nok med seg en
rekke nye oppgaver. Blant oppgavene var utarbeidelse
av ny profilmanual, ny kommunikasjonsstrategi,

PRESSEKLIPP
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produksjon av informasjonsmateriell og oppfølging
av lokalavdelingene.
Første kvartal av 2015 har vært preget av ferdig
stillelse av nye nettsider (www.rornorge.no) ,
elektronisk nyhetsbrev og diverse profilmateriell.
I pressen har vi blant annet uttalt oss om nye
dokumentasjonskrav (NS 3600), fagutdanningen,
håndverkeklagenemnda, BIM, produktkvalitet, svart
arbeid, Norgesmesterskap og modulbad – i tillegg
til rene forbrukerrettede saker om vedlikehold, vannskadeforebygging og begrensninger i forsikring.
Til sammen har NRL og Skikkelig rørlegger vært
omtalt eller initiert i over 600 presseklipp i løpet
av 2014.
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Kompetanse og rekruttering
Konferanser

En svært engasjert
Morten Husa er klar for
OPPRØR!
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BNLs opplæringskonferanse
I forbindelse med BNLs opplæringskonferanse i
Tromsø 3.-5. juni 2014 avholdt NRL sin årlige konferanse for opplæringskontorene. For første gang
var alle kontorene representert. En av de store
diskusjonstemaene var Morten Husas forslag til
felles navn og profilering av opplæringskontorene
i rørfag, OPPRØR. Dette er et begrep Rogaland
har benyttet i mange år, som også ville vært et
slagkraftig navn for resten av opplæringskontorene
i rørbransjen. Jørgen Leegaard (BNL) tok også
turen innom for å berolige opplæringskontorene

med at bransjene har god brukt for kontorene og
at ingen ting tyder på at andre aktører skal overta
opplæringskontorenes rolle.
Selve BNL konferansen var i lærlingens tegn.
De forskjellige innlederne poengterte viktigheten
av å satse på lærlinger, fokusere på rekruttering til
bransjen og på den måten unngå behov for innleie.
Det ble også poengtert av Jon Sandnes (BNL)
at det må stilles strengere krav til etablerere og at
det ikke er noen menneskerett å drive eget foretak.
Av de rundt 100 deltakerne på konferansen var ca
¼ av de frammøtte fra NRL familien.

Årets faglærer- og utdanningskonferanse
Tradisjonen tro ble det også høsten 2014 arrangert
faglærersamling. Samlingen var lagt til Riga i Latvia,
der radiatorprodusent Lyngson åpnet dørene til sin
fabrikk og satte den faglige rammen for lærernes
og opplæringskontorenes nettverksmøte. Opplæring
hos produsentene har vært en del av flere tidligere
faglærersamlinger, og blitt møtt med gode tilbakemeldinger. I tillegg legger NRL opp til at faglærerne
får en dag med mye faglige nyheter og rom til å
diskutere seg imellom. Det blir drøftet nyheter i
opplæring, svenneprøver og videreutdanning.
Hovedfokus ligger på mulighetene for å få flere

inn i bransjen. Ikke bare til rørleggeryrket, men
også å oppfordre flere å ta videre utdanning. 		
Opplegget gikk knirkefritt med god oppfølging
fra Lars Heggebø og med godt faglig innhold. Det
aller viktigste med samlingene er nettverket mellom
faglærerne og mellom faglærere og opplærings
kontor. Så kommer det faglige på toppen. NRL
berømmer den positive hjelpen forskjellige produs
enter har bidratt med i alle år siden oppstarten av
faglærersamlingene i 1983. De stiller opp med folk
og utstyr, åpner dørene til sine fabrikker og lokaler
og muliggjør NRLs interessante og innholdsrike
faglærersamlinger.

Faglærerne var - som
vanlig - veldig fornøyd
med faglærersamlingen,
og presiserte at dette
er en viktig arena for
nettverksbygging og
kunnskapsutveksling
blant dem.
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Lærerne og opplæringskontorene vil ha egen,
spesifikk rørleggerutdanning
På faglærersamlingen i Riga i september 2014 var
det et unisont ønske om en egen rørleggerutdanning fra første dag i skolen. Bygningsrørleggeren,
industrirørleggeren, den nye planlagte anleggsrørleggeren og byggdrifteren er i samme familie
og er til sammen store nok til å kunne forsvare en
egen inngang i systemet. NRL ble oppfordret til å
legge frem et forslag overfor BNLs kompetanse
avdeling som fremmer et mest mulig rettlinjet løp
for rørleggerne, i tråd med anbefalingene i Stortingsmelding nr. 20. De som har bestemt seg for et
yrke skal få mulighet til opplæring i faget allerede
fra Vg1. Alternativt lages et løp med utgangspunkt
i et modernisert Vg1 Bygg og anlegg. Faglærernes
ønske stemmer bra med BNLs forslag som er

sendt Kunnskapsdepartementet og alle partier
på Stortinget. Ett av de viktigste kravene er at alle
elever skal ha rett til å arbeide i ett lærefag fra
første dag på skolen. Elever som trenger tid til å
velge fag, må kunne få anledning til det ved å starte
opp et tilsvarende løp som i dag. Skolene oppfordres
til større bruk av verkstedene, allerede fra første
dag. Selv om rørleggerfaget er teoritungt, er det
nødvendig at mest mulig av undervisningen rettes
mot praktiske oppgaver. Spesielt er dette viktig i den
første tiden på skolen. Elevene må fatte interesse,
bli motiverte og tidlig forstå at de har valgt rett
fag. Dette gjøres best gjennom en kombinasjon av
praktisk arbeid, relevant utplassering og yrkesrettet
modernisert teori i verkstedet kombinert med innføring i bruk av BIM.

ALTERNATIVE UTDANNINGSLØP FOR RØRLEGGERFAMILIEN
Fagbrev BYGGDRIFTER

Fagbrev ANLEGGSRØRLEGGER

Svennebrev BYGGRØRLEGGER

Fagprøve med teori

Fagprøve med teori

Svenneprøve med teori

Fagbrev INDUSTRIRØRLEGGER

Svennebrev BYGGRØRLEGGER

Fagprøve med teori

Fagprøve med teori

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

byggdrifter

anleggsrør

byggrør

industrirør

byggrør

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

Vekselløp

byggdrifter

anleggsrør

byggrør

industrirør

byggrør

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Vekselløp
byggdrifter
Teori og praksis

Vekselløp
Vg 2
Vekselløp
anleggsrør
anlegg
byggrør
			
Teori og
m. fordypning
Teori og
praksis
RØR
praksis

Vg 2
Vekselløp
RØR
industrirør
		
Teori og
praksis

Vg 1

Vg 1

BYGG OG ANLEGG
m. fordypning RØR

TIP

m. fordypning RØR
UNGDOMSKOLEN
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Vg 2
RØR

Vekselløp
byggrør
Teori og
praksis

Vg 1

RØR

Vg 2
RØR

Utdanning
Svenneprøven i støpeskjeen
Det er bred enighet om at teorikunnskapene i
rørleggerutdanningen må styrkes. Dagens ordning
er på langt nær god nok. Lærlingene som går opp til
svenneprøven har ikke nødvendige yrkesteoretiske
kunnskaper. NRL har derfor i flere år etterlyst en
teorieksamen som en del av svenneprøven. Teori
prøven bedømmes for seg selv. Svennebrev utstedes
ikke før teoridelen og praksisdelen er bestått. En
slik ordning vil bety nødvendig påfyll av teori under
hele utdanningen, slik det nå praktiseres ved de
fleste opplæringskontorer. Ordningen kan også føre
med seg et enda tettere samarbeid mellom skolene
og opplæringskontorene. Det viktigste er at lærlingen
behersker yrkesteorien og beviser det gjennom en
eksamen. Utdanningsdirektoratet har delvis hørt
vår bønn. Det er kommet et forslag til høring om
innføring av en obligatorisk skriftlig, sentralgitt
eksamen for elever som har Vg1 og Vg2. Forslaget
ser ved første blikk bra ut, men har en betydelig
svakhet. En sentralgitt prøve kan avlegges når
som helst i utdanningsløpet og er ikke bundet av å
gjennomføres rundt svenneprøven, slik NRL krever.
Derfor kommer NRL til å gå imot høringsforslaget.
Dessuten er det et ønske i NRL om at svenneprøvene må samordnes bedre. I dag er det svært
store forskjeller både i oppgaveutforming, rutiner
og praktisk gjennomføring. For ikke å snakke om
bedømmingen som varierer fra prøvenemnd til
prøvenemnd. Mange unge sliter med å tilegne
seg nok kunnskaper til å kunne bestå en ordinær
svenneprøve. Om lag 20 % av elevene har svært lav
sannsynlighet for å gjennomføre en videregående
utdanning til fagbrev eller studiekompetanse.
Mangel på modenhet og nødvendige ferdigheter
gjør at noen faller helt fra istedenfor å tilbys en
utdanning mot et praksisbrev. Et praksisbrev vil
kunne gi en adgangsbillett til rørleggerforetakene
og byggeplassene. Bransjen har bruk for hjelpere
og de unge vil få følelsen av at det er bruk for dem.
Sannsynligheten er stor for at de da på et senere
tidspunkt vil kunne bestå svenneprøven.
For å styrke rekrutteringen og nå forventede
resultater for fremtidig rørleggerutdanning, er det

viktigere enn noen gang med et godt samarbeid
mellom skolene, faglærerne og opplæringskontorene.
Faglærersamlingen i 2014 ga et godt grunnlag
for videre, målrettet samarbeid gjennom felles
forståelse, engasjement og enighet om løsninger på
de store utfordringene. Så får vi bare håpe at myndig
hetene følger opp ambisjonene sine i Stortings
melding nr. 20 i nært samarbeid med bransjen.
Mesterutdanningen
Resultater for avlagte eksamener i faglig ledelse
tradisjonelt løp:
AVLAGTE EKSAMENER
JANUAR
2011
2012
2013
2014
2014

MAI

STRYK I %
JANUAR

24
61
37,50
20
66
20,00
15
65
46,70
19
49
10,50
11		36,40

MAI
18,00
22,72
20,00
16,30

Per 31.12.2014 er det 2211 aktive rørleggermestre. Av disse
er det 16 kvinner. I 2014 ble det 94 nye rørleggermestre, av
disse 2 kvinner.

Kandidater skal i tillegg til eksamen i faglig ledelse
levere prosjektoppgave, som skal godkjennes før
avleggelse av eksamen.
Sensorer
Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom
Oddgeir Tobiassen, NRLs administrasjon
Mesterutdanning i den modulbaserte tekniske
fagskolen
I den modulbaserte tekniske fagskolen er mester
fagene lagt inn i fagplanen, slik at kandidatene kan
få mesterbrevet etter fullført løp. Forutsetningen er
beståtte eksamener, svennebrev i rørleggerfaget og
nødvendig praksis i henhold til mesterbrevlovens krav.
NRL er representert i teknisk fagskole både i fagplanoppbygging, undervisning, oppgavenemnd og
sensorkollegiet med følgende representanter:
Bjørn Grimsrud, Fagrådet for våtrom
Oddgeir Tobiassen, NRLs administrasjon
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Seks fagskoler tilbyr KEM-utdanning (klima, energi
og miljø i bygg
Det er ingen endringer i antall fagskoler med
KEM-studium. I perioden har vært forsøkt opprettet
en KEM-linje i Nord-Norge og det har vært kontakt
med Stjørdal Tekniske Fagskole for etablering av
et KEM-tilbud i Trøndelag. I tillegg ser det ut til at
det vil bli et nytt tilbud i Førde. Østfold og Møre har
også meldt behov for en KEM-linje. Oslo har stor
oversøking og vurderer en KEM-klasse til. Det er
ingen store endringer i antall utdannede fagskole
ingeniører ved de seks skolene:

STED
Oslo
Gjøvik
Grimstad
Stavanger
Bergen
Kongsberg
SUM

CA. ANTALL
AVGANGSSTUDENTER
PR. ÅR
25
25
15
15
15
10

STUDIEFORM/TID
Deltid
- 3 ½ år
Deltid/nett - 3 ½ år
Heltid
- 2 år
Deltid/nett - 3 år
Deltid/nett - 3 år
Deltid/nett - 3 år

105

Sammen med Foreningen for Ventilasjon, kulde og
energi (VKE) har NRL et godt samarbeid med fagskolene og faglærerne. Bransjen er også flink til å
trå til med lærerkrefter der det trengs. KEM-studiet
har fokus på:
- Faglig (praktisk) ledelse og overordnet systemforståelse.
- Koordinering og ledelse av praktiske, tekniske
utfordringer.
- Teknisk drift i bygg.
- Tverrfaglig forståelse (VVS, rør, kulde og ventilasjon,
elektro og automasjon).
Et utvalg har lagt frem et endringsforslag til KEMlæreplanen. Fagskolelærerne, NRL og VKE er i gang
med et endringsforslag til utredningen.
Ny NOU 2014:14 om fagskolene i Norge
Flere har i mange år etterlyst en utredning om fag
skolens fremtidige stilling i utdanningssystemet.
Fagskoleutdanningen er på mange måter blitt et
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stebarn, prisgitt fylkenes engasjement og økonomi.
Dessuten er det en blindtarm i karrierestigen for de
som ønsker videre høyskolestudier. Det gis ikke kredit
for det man har lært på grunn av de akademiske
murene rundt høyskole- og universitetsutdannelsen.
NOU-en tar for seg disse utfordringene og peker på
at Staten må overta skolene etter samme mal som
for høyskolesystemet. Etter NRLs og BNLs mening
går meldingen ikke langt nok når det gjelder
smidigere overganger til høyskolene. Det fastslås
i utredningen at Norge trenger å bygge opp en mer
slagkraftig fagskolesektor som står trygt på egne
bein. Dette er utdanninger som norsk arbeidsliv
trenger og som gagner både studentene, arbeids
livet og samfunnet som helhet. Fagskolene må rustes
opp og gis et langt tydeligere definert politisk mandat
og en styrket posisjon i det norske utdanningssystemet.
Nye planer for KEM-studiet ved fagskolene
Nye læreplaner for KEM er til høring. NRL har tidligere sendt merknader til høringsutkastet, blant
annet med bemerkninger om at KEM er et eget
studietilbud selv om det er en del av byggfagene.
Dessuten at fagteori og prosjektering får mindre
plass fordi blant annet byggeprosess- og bygge
saksmodulen er utvidet. NRL har også påpekt

at fagskolepoeng må erstattes av studiepoeng.
Faglærerne og studentene er enige i dette og håper
at det ikke skjer store endringer i dagens læreplan,
men at studiet gis den kreditten det fortjener og
ikke blir en blindvei for studenter som ønsker
videreutdanning. Det pågår et arbeid mellom fagskolelærerne og bransjeforeningene om endring av
læreplanen mot den opprinnelige KEM-planen.
Byggdrifter – et nytt fag
Byggdrifterfaget er etablert og læreplanen gjelder
fra 1.8.2014. Yrkestittelen er Byggdrifter. Byggdrifter
utdanningen er et fireårig særløp med ett år i skolen
(Vg1 KEM) og deretter tre år i bedrift, kombinert
teori- og praksisopplæring. Utdanningen er en
formalisert vaktmesterutdanning med hovedvekt
på drift og vedlikehold av bygg. Vaktmesteryrket
har ikke hatt krav til formell kompetanse, men
har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag.
Dagens bygg med alle tekniske installasjoner krever
fagfolk med en bred og god kompetanse for å ivareta
drifts- og vedlikeholdsbehovet. Byggdrifteren skal
ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget
og de tekniske installasjonene. En av de viktige
funksjonene er å kunne vurdere behov for ekstern
kompetanse og rekvirere fagfolk.
Kompetansemålene i læreplanen er ambisiøse og
omfattende. Alt fra drift og oppstart av ulike tekniske
anlegg, eiendomsforvaltning, kontroll av sprinkleranlegg til energioppfølging og vern av bygg er noe av
det læreplanen omfatter. Viktige elementer er knyttet
opp mot rørleggerfaget. Derfor er det mulig å kople
byggdrifterfaget til et felles Vg1 rør. Foreløpig er det
ikke skrevet noen læremidler til fagutdanningen. Noe
av stoffet finnes i vaktmesterutdanningen, men det er
et klart behov for et eget læremiddel.

bibel” enda bedre. Til grunn for endringene ligger
tilbakemeldinger fra brukerne. Den digitale versjonen
av Rørhåndboka tok for alvor av med 2014-utgaven.
Bare positive tilbakemeldinger tyder på at utviklerne
og programmererne har gjort en jobb som det står
stor respekt av. I Rørhåndboka 2015 er det linjeannon
ser for hvert hovedkapittel istedenfor helsides
annonser. Dette skal gjøre det lettere for deg å finne
konkrete opplysninger om aktuell leverandør og
produsent. Den digitale utgaven inneholder aktive
linker slik at du kan nå den aktuelle leverandøren,
eller for den saks skyld lovverket, med ett tastetrykk
dersom du trenger ytterlige opplysninger til fagstoffet
i boka. Kalenderdelen er fremdeles populær og har
noe bedre skriveplass enn den forrige.
Årets utgave inneholder mange nye blader som
omfatter reguleringsventiler, effektiv bygging, BIM,
tverrfaglig merkesystem av anlegg, påvisning av
utvendige ledninger, kjøling av bygg, tilbakeslag i vann
ledninger, energimålinger, huskeliste for dimensjonering og komponentplassering i varmeanlegg m.m.

Læremateriell og DAK-tegning
Rørhåndboka 2015
Rørhåndboka 2015 er kommet i nytt format, med
nye figurer og ny layout med farger for merking av
avsnittene for å gjøre boka enda mer brukervennlig.
Dessuten er det foretatt en grundig gjennomgang
av fagstoffet som nå er enda mer oppdatert og
forhåpentligvis uten altfor mange trykkfeil. Det er
lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre “rør-bransjens
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VVS-bransjens varmenorm
VVS-bransjens varmenorm VN eies av VVS-Foreningen
og NRL og utgis av Skarland Press AS som en del
av Kompetansebiblioteket. VN er bransjens felles
plattform for prosjektering, bygging og drift av
vannbårne energianlegg i boliger og næringsbygg.
Varmenormen er bransjens viktigste anbudsverktøy
for oppdragsgivere og tilbydere. Et anlegg utført
etter Varmenormens retningslinjer, kompetanseog dokumentasjonskrav er en viktig garanti for et
velfungerende anlegg.
VN utgis både i bokform og nettutgave. PRENØK
blir en viktig veileder for detaljløsninger til VN. Et
eget fagutvalg ivaretar utvikling og revidering av VN
etter hvert som behovene dukker opp fra aktørene
i markedet. En omfattende revisjon ble foretatt i
2014. VVS-bransjen står overfor mange utfordringer
på energisiden. Nye lavenergihus trenger mindre
varme, fornybare energikilder kreves og prioriteres, det blir press på installasjonskostnadene
og nye løsninger må finnes for å tilfredsstille det
nye varme- og kjølemarkedet uten at det går ut
over kvaliteten. VN gir anbefalinger om hvordan vi
skal bygge anleggene for å tilfredsstille kravene
til energiøkonomi, miljø og kvalitet. Anlegg som
er prosjektert og utført etter VN skal gi rimelige
anlegg med få feil og lang levetid.

DAK-tegning, BIM og yrkesteori henger sammen
NRL gjennomførte i 2014 en spørreundersøkelse
om bruk av tegnemetoder i rørleggerutdanningen.
Svarene fordelte seg slik for Vg1 BA og Vg2 KEM:
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8 skoler har ingen form for data-tegning
3 skoler har enkle program som Sketchup e.l.
7 skoler har avanserte program, men som blir lite
brukt
2 skoler har program med egen VVS-meny
Ingen skoler underviser i isometri/3D-tegning/BIM
Undersøkelsen viser altså at det er et stort sprik i
tegneundervisningen.
Erfaringen fra de få som underviste i datategning, er at elevene er mer motiverte for tegning på
pc-en enn å bruke blyant og papir. Dessuten lærer
elevene yrkesteorien lettere når den koples mot
DAK-tegning.
De store utfordringene er å lære faglærerne DAK
og skaffe skolene et rimelig og nyttig program som
elevene senere kan dra nytte av. NRL er opptatt av
begge deler. Ove Hanstad som er NRLs avdelings
leder i Trøndelag og prosjektleder for E-læring/
iFag, har tatt utfordringene på strak arm og vil sette
i gang en arbeidsgruppe for, så snart som mulig, å
kunne anbefale skolene og bransjen et skredder
sydd opplegg for DAK-tegning med yrkesteori.
For å møte utviklingen innenfor DAK og BIM på
byggeplassen er det nødvendig at skolene, opplærings
kontorene og faglærerne også vektlegger forståelse
av disse områdene i utdanningen

Rekruttering
Rørleggerfaget trenger 550 nyutdannede rørleggere
hvert år. Takket være opplæringskontorene og en
formidabel satsing på rekrutteringsarbeid gjennom
alle ledd i bransjen, har rørleggerfaget en betydelig
vekst i lærekontrakter i forhold til andre byggfag.
I 2011 var tallet på nye lærekontrakter 468, i 2012
Antall
Antall
Herav
medlems- lærlinger
voksne
bedrifter
totalt		
		
løpende		
		kontrakter

var det 503 og i 2013 ble det tegnet 566 kontrakter.
Dette gir god motivasjon for videre og styrket rekrutteringsarbeid. Men det er bare å stå på! Fremdeles
ligger bransjen noe etter målsettingen.
Matrisen nedenfor viser kun tall fra opplæringskontorene.
I tillegg kommer kontrakter og svenneprøver som er
avlagt i foretak uten tilknytning til opplæringskontorene.
Svenneprøver
pr. år
totalt

Herav
Ikke
bestått+
bestått
bestått		
meget godt		

Aktuelle, spesielle tiltak utover de daglige gjøremål.
Rekruttering og markedsføring?
Skoler/prøvenemnder?

Opplæringskontoret for
rørleggerfaget i Nord

47

83

24

21

18

3

Lærlingesamlinger, konkurranser, skolebesøk, messer,
minisvenneprøver

Opplæringskontoret for
Rørfag i Trøndelag

72

116

39

43

43
(34+9)

0

Opplæringsmesse, ungdomsskolebesøk (fadderskoler),
skolebesøk (VG1+VG2), våtromskurs etc.

Rørleggerbedriftenes
Opp-læringskontor Møre
& Romsdal

42

43

5

14

14

0

Karrieredager, skolebesøk, utviklingsprosjekter,
våtromskurs, uttak NM

Opplæringskontor Rørfag
Hedmark og Oppland

49

69

15

29

27
(19+8)

2

Skolemesser, fylkeskommunen, møte med søkere som
ikke har fått plass, brosjyrer, hjemmeside

Opplæringskontoret for
Rørleggerfaget i Hordaland

57

184

57

50

37
(25+12)

13

Foredrag u-skoler og vgs., messer, annonser, brosjyrer,
fagdager, aksjon lærebedrift, restteori, div. kurs

Opplæringskontoret for
Rørleggerfaget i Rogaland

94

239

85

77

65
(48+17)

12

Besøk av alle u-skoler, stormøter, praktisk husbygging
vg2-elever sammen u-skolene, brosjyrer,

Opplæringskontoret for
bygg-håndverksfagene i
Buskerud

46

78

18

27

8

19

Rørleggerfagets
opp-læringskontor Oslo
og Omegn

133

270

108

100

80

20

Prøve vekslingsmodellen. Div. kompetansegivende
kurs.

Opplæringskontoret for
rørleggerfaget i Østfold

32

45

2

18

16
(12+4)

2

Vgs. uten KEM, Yrkesmesse i regi av fylket,
restteorikurs, kursmoduler.

Opplæringskontoret for
rørleggerfaget i Romerike

40

57

6

18

16
(14+2)

2

Tett på prøvenemnder. Samarb. Skedsmo vgs.
240 timers innføringskurs. God oppfølging fra fylket.
Mer fokus på 1+3 ½ er ønskelig.

NRLs opplæringskontor i
Telemark

41

46

5

28

22
(13+9)

6

Sammen med andre oppl.kontorer – OKT – møte 1 gang
pr. mnd. Prosjektgruppe prøvenemnder. Dialog med
Skogmo vgs. Yrkesmesser

Opplæringskontoret for
rørleggerfagene i Vestfold

37

70

35

20

16

4

Hjemmeside, div. kurs, messer, skolebesøk

NRL Opplæringskontor i
Agder

26

20

1

0

0

0

Messer, skolebesøk, Tangen vgs., ungdomsskolebesøk

SUM

716

1320

400

445

362

83
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1 Det er mange som jobber
mye for at NM i rørlegger
faget skal være så bra som
det har vist seg å være de
årene det har blitt arrangert.
Flere avdelinger og opplær
ingskontorer er involvert, i
tillegg til Rørentreprenørene
Norge sentralt.
2 Erik Engh Gunnerud fra
Langhus var kandidat for
Oslo i rørlegger-NM 2014.
3 Erlend Lereggen, kandidat
for Trøndelag, i full sving ved
sin stand under Yrkes-NM
2014.
4 Alle kandidatene imponerte
stort, og det var svært jevnt
nivå mellom alle i Yrkes-NM
2014.

1
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Yrkes-NM
Hvert år arrangerer Rørentreprenørene Norge/NRL
NM i rørleggerfaget. Dette er ett av våre største
rekrutteringsprosjekt, og desidert det største
rekrutteringsarrangementet. Her konkurrerer fem
rørleggerlærlinger om den gjeve tittelen som norges
mester i rørleggerfaget, og de avlegger samtidig sin
svenneprøve.
Annethvert år legges rørlegger-NM innunder World
Skills’ Yrkes-NM. Dette var tilfelle i 2014, og det store
arrangementet ble holdt i Trondheim Spektrum i
Trondheim. Til sammen kom det 27.000 publikummere
igjennom de tre dagene mesterskapet varte.
Dette året vant Kristian Herheim (21) norges
mestertittelen med 139 av 150 poeng, men nivået
var generelt svært høyt blant alle kandidatene;
Alexander Olsen Solberg, Adrian Sæterdal Haukland, Erik Engh Gunnerud og Erlend Lereggen. Bare
11 poeng skilte mellom tredje- og førsteplass, og
fjerde- og femteplass ble delt med 118 poeng.
I tillegg til kompetanseavdelingen i NRL-S er flere
lokalavdelinger og opplæringskontorer involvert
når Yrkes-NM skal arrangeres, i tillegg til en rekke
leverandører og grossister som stiller opp som
sponsorer.
NRL er sikre på at dette arrangementet er noe
av det som holder de stabilt gode søkertallene
til rørleggerfaget oppe. I motsetning til de andre
byggfagene, opplever ikke rørleggerfaget synkende
søkertall.

2

3

4

1
1 Are Skaar Nielsen, Ingebjørg
Martinsen, Randi Helen
Nodeland og Ole Larmerud
(alle i Rørentreprenørene
Norge) var blant dem som sto
i bresjen for å gjennomføre
det populære rekrutterings
arrangementet på Teknisk
Museum.
2 Lysestakelaging og “rørleggerarbeid” var populært blant
elevene på utdanningsmessen
på Norges Varemesse.

2

Ny type rekrutteringsopplegg på Teknisk Museum
og på Varemessen i Lillestrøm
For å nå ut til potensielle rørleggere i alle aldre
arrangerte NRL verksted med lodding og pressing
av kobberlysestaker, sammensetting av rørmenn
og stabling av muffer. Disse kreative aktivitetene
ble arrangert både på Teknisk Museum i september
og Norges Varemesse i november – og ble kjempe
suksesser.
På Teknisk Museum ble det laget 250 kobberlysestaker på to dager, og rundt 1 300 personer fikk
med seg informasjon om rørleggeryrket og veien dit.
Suksessen ble gjentatt på Utdanningsmessen på
Norges Varemesse. Her ble omtrent 100 lysestaker

3

3 Små “rørleggere” får hjelp
til å lage seg lysestake av
kobberrør av Ole Larmerud
(Rørentreprenørene Norge).

laget av ungdommer som skal ta valg om studie
retning. På begge rekrutteringsarrangementene
fikk de mulighet til å snakke med rørleggere,
lærlinger og NRL.
Leverandørene PipeLife, Geberit og Brødrene Dahl
sponset NRL med plastrør, alt av kobberrør, loddeog klemdeler og lånte vekk presstenger og annet
utstyr.
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Blirørlegger.no
På www.blirørlegger.no får de som står overfor
valget om yrkesvei informasjon om rørleggeryrket
og studieveien dit. Her er det også intervjuer av
lærlinger og rørleggere, som forteller om sine erfaringer – og oppfordrer andre til å velge det samme.
I løpet av 2014 fikk Bli Rørlegger en ansiktsløftning,
der logoen ble justert i henhold til den nye profilen til
NRL. Det ble også igangsatt en omfattende Facebookkampanje for å styre publikum inn på nettsiden. I 2015
er det satt av mer midler og tid til dette rekrutteringsog markedsføringsprosjektet.

Kursaktiviteter
Kurs i kalkulasjon og anbudsberegning
NRL tilbyr et todagers kurs bestående av én dag
med kalkulasjonsteori og én dag med bruk av
RS’Kalk/Cordel som kalkulasjonsverktøy. I 2014
ble det gjennomført kurs i Tromsø, Sortland,
Oslo og i Tønsberg med stor oppslutning. Kurset i
Tønsberg var i samarbeid mellom NRLs avdelinger
Buskerud, Telemark og Vestfold.
Baskurs - Modul A basen som leder
Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesning og gruppeoppgaver, og mellom samlingene
løser deltakerne arbeidsoppgaver tilknyttet et
reelt prosjekt. Kurset avsluttes med at deltakerne
sender inn en prosjektoppgave for sensurering.
Kursbevis utstedes etter at mottatt prosjektopp
gave er sensurert og godkjent.
Tilbakemeldingene fra kurset er svært positive.
Siden start etter denne modellen i 2006 har ca. 570
baser deltatt og avlagt eksamen i henholdsvis
Stavanger, Skien, Hamar, Drammen, Bergen, Oslo,
Ålesund, Kristiansand, Trondheim, Bodø, Mo i
Rana, Bodø, Tromsø, Tønsberg, Mjøndalen, Alta og
på Svalbard. Kurset oppdateres fortløpende og nye
kurs settes opp etter ønsker og behov.
I perioden er det gjennomført to kurs i Mjøndalen
og Ålesund med 24 deltakere. Kurset har fått
positive tilbakemeldinger og det planlegges nye
kurs i 2015.
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Våtromskurs – landsdekkende instruktørkorps
Det er avholdt våtromskurs modul A for fagarbeider over det ganske land i 2014. Mange avdelinger
gjennomfører kurs for sine lærlinger og i perioden
har vi registrert en økning i deltakelse fra murere,
tømrere og elektrikere, noe som gjør opplæringen
mer relevant i forhold til den faglige oppbyggingen
av våtrommet.
I perioden har vi merket større pågang etter
Modul - B kurs – faglig leder for våtromsarbeider og vil med denne bakgrunn tilby kurset i 2015.
NRL har også fått to nye våtromsinstruktører,
Jonny Bjørgum som gjennomfører kurs i de nordligste
avdelingene og Geir Magne Østebø som gjennomfører kurs i Rogaland. Begge har kjørt hvert sitt
introkurs med gode tilbakemeldinger. NRL har også
instruktører i Bergen, Trondheim og Oslo og har
dermed et landsdekkende instruktørkorps.
Kompetansegivende perfeksjoneringskurs – KPK
De mest aktive kursleverandører for KPK er
Armaturjonsson, Geberit og Uponor. Til sammen
har de arrangert KPK-kurs for hundrevis av rørleggere,
lærlinger og elever.
Produsentforeningen (VVP) og NRL samarbeider
om utvikling av maler for læreplaner, gjennomføring,
evaluering og kursbevis. Den enkelte leverandør
sørger selv for lærestoffet og kursarrangeringen.
Bestått prøve gir et kurs- eller kompetansebevis,
som undertegnes av vedkommende leverandør, VVP
og NRL. På bakgrunn av dette kan leverandøren
etter eget ønske utferdige et ”lommesertifikat”
dersom det er aktuelt.
NRL fører register over alle som gjennomfører
kursene basert på tilbakemeldinger fra leverandørene.
Antall deltakere pr. avholdte kurs fra mars 2014 mars 2015, gjennomført av NRL sentralt:
Kurs

Deltakere

BAS-kurs
Grunnkurs våtrom
Fagmodul A våtrom
NRL webSystem
Kalkulasjon og anbudsberegning

22
328
321
107
160

Sum

773

Bransjesamarbeid
Samarbeid med Energigass Norge
På NRLs styremøte 17. november 2010 vedtok
NRLs Styre å melde NRL inn i Norsk Energigassforening (i dag Energigass Norge) med
henvisning til gassens betydning som energikilde
– også i årene fremover – og det mulige samarbeid
som NRL på vegne av medlemmer som er engasjert
i gassmarkedet kunne ha med foreningen. Målet
med samarbeidet er å etablere og drifte et gass
teknisk fagmiljø som fremmer gassteknisk
kompetanse, sikkerhet og kvalitet og gir økt bruk
av energigass i Norge. Aktiviteten innenfor arbeids

området “Montasje og utstyr” er tenkt å være
diverse fagsamlinger, arbeid med rammebetingelser
og andre aktuelle saker, informasjon til og fra
deltakerne og bygging av nettverk. Rammebetingelser omfatter aktuelle saker innen gassteknikk,
sikkerhet, bruksområder og saker som inngår i
Norsk Gassnorm.
I perioden er det avholdt to fagtreff i Oslo – den
9. september 2014 og den 11. november 2014
– begge møtene med matnyttig program og god
oppslutning fra både leverandører og rørleggere.

I september og november
2014 ble det avholdt fagdager med tema “gass”,
i samarbeid mellom NRL
og Energigass Norge.

Samarbeid med rørleggerkjedene
Som et ledd i å styrke bransjen og posisjonere NRL
i forhold til kjedene, er det i NRLs strategiplan understreket behovet for god kontakt med kjedene for å
finne en naturlig arbeidsfordeling og dermed unngå
unødige rolleblandinger av hensyn til medlemsforetakene og hensynet til en optimal utnyttelse av den
samlede ressursbruk i bransjen. Det ble avholdt et
møte med kjedene den 11. desember 2014 hvor man
bl a drøftet vedtaket i NRLs Styre i november 2014
hvor man fant å kunne frigi NRL WEBsystem overfor
ikke-medlemmer. Bakgrunnen for NRLs frigivelse
av systemet hadde sammenheng med ønsket om
å utvikle en felles bransjeløsning for rørfaget for
dermed å styrke dens stilling i markedet overfor

myndigheter, byggherrer og de store entreprenørene.
Dette mente NRL var nødvendig når det kommer
signaler om at flere av kjedene har/er i ferd med å
utvikle egne systemer for sine medlemmer. Et utall
av kvalitetssystemer kan fort svekke disses posisjon
i markedet. De tilstedeværende viste positiv
interesse for tilbudet fra NRL og tilbudet vil få en
organisasjonsmessig behandling i noen av kjedene
på nyåret 2015. Ellers var det gjennomgang av NRLs
bransjeanalyse med etterfølgende diskusjon.
Konklusjonen på møtet var for øvrig en allmenn
oppfatning om at NRL og kjedene har behov for å
møtes og informere hverandre om sine aktiviteter
og ellers se på overordnede aktiviteter som man
kunne samarbeide om til bransjens beste.
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Fagrådet for våtrom - FFV
Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig
medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave
å bidra til å redusere våtromsskader.

Fagsjef Oddgeir Tobiassen i
NRL gikk av som styreleder i Fagrådet for våtrom
etter seks år i styret. Fem
av disse fungerte han som
styreleder.

Fagrådets visjon er ”Bedre våtrom gjennom BVN”,
en målsetting som man jobber mot gjennom
- bruk og oppdatering/videreutvikling av Bygge
bransjens våtromsnorm (BVN)
- bedre materialdokumentasjon
- registrering av produkter og utstyr
- utdanning av prosjekterende, utførende og
kontrollerende ledd
- stimulering av forsknings- og utviklingsarbeid og
bred informasjonsvirksomhet
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og
lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten
på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. BVN
viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller
kravene i byggereglene. Kontraktsfestet bruk av
BVN sammen med riktig utført prosjektering, kan
benyttes som dokumentasjon på at prosjekteringen
og utførelsen er i henhold til byggereglene.
Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i
samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut
årlige oppdateringer av normen, vanligvis i desember.
Medlemmer i FFV 2014
Byggkeramikkforeningen
• Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
• Faggruppen for bygg og anlegg
• Byggevareindustrien
• Huseiernes Landsforbund (HL)
• Maling og lakkfabrikkenes forbund
• Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
(MLF)
• NELFO - Foreningen for El og It Bedriftene
• Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS
(NRL)
• RIF organisasjonen for rådgivere
• Norges TakseringsForbund (NTF)
• VA- og VVS produsentene (VVP)
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FFVs Styre
- Birger Olsen, Boliginstituttet AS, styreleder,
representerer Norges Takseringsforbund.
- Tore Carlsson, Ardex AS, representerer
Byggkeramikkforeningen.
- Grete Kjeldsen, Norconsult AS, representerer
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
- Olav Dagsleth, MLF, representerer BNL.
- Kjell Bernt Kalland, Armaturjonsson AS,
representerer VA og VVS Produsentene (VVP).
- Are S. Nielsen, NRLs administrasjon,
representerer BNL.
Varamann fra NRL
- Ben Arild Schreier, Nore VVS AS
NRLs representant i FFVs Opplæringsutvalg

HMS-forum i BNL
I 2004 etablerte BNL HMS-forum, hvor alle bransjeforeningene i byggfag er representert. Også i
2014 har HMS-forum hatt jevnlige møter og et
positivt samarbeid. Her utveksles erfaringer innen
HMS, og det utarbeides felles dokumentasjon, som
bransjeforeningene benytter i f.eks. sine HMS- og
KS-systemer. Det er blant annet utviklet et system
for HMS på byggeplass bestående av risikovurdering, HMS-planer og oppfølging av disse med mer.
Utarbeidet dokumentasjon er tilpasset og integrert i
NRLs KS-system.
NRLs representanter i HMS-forum
- Oddgeir Tobiassen, NRLs Administrasjon.

Vannskadekontoret
Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt
ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982.
Bakgrunnen for etableringen var at forsikringsselskapene, rørbransjen og myndighetene ønsket et
senter for vannskadeforebyggende aktiviteter for å
imøtekomme en sterk økning i antall vannskader.
Vannskadekontorets målsetting er å fungere som
et service- og informasjonskontor for forbrukere,
forsikringsselskaper, byggenæring og myndigheter.

Kontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har
en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter
og byggebransje. Hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Informasjonen foregår først og fremst
gjennom svartjenesten, som blant annet gir råd og
veiledning om oppståtte vannskader og forebygging
av vannskader. Kontoret utgir også brosjyrer,
pressemeldinger, artikler, gjennomfører prosjekt
og holder foredrag m.m. Vannskadekontoret har
sin egen hjemmeside på Internett,
http://www.sintef.no/Byggforsk/vannskadekontoret/

En kald vinter (i mange hytter) var en medvirkende
årsak til at vannskadekurven fikk nok et byks
oppover i 2013 etter et markant fall i 2012,
men i 2014 er det en viss bedring:

NRLs representant/varamann i Rådet for
Vannskadekontoret i 2014:
Ole Larmerud/Are Skaar Nielsen fra NRLs
Administrasjon.
2014
BEVILGET

2015
BUDSJETT

Gjensidige Forsikring
412 230
If-skadeforsikring
364 494
Tryg Forsikring
202 579
Sparebank1
181 579
Eika Forsikring
80 017
DNB Skadeforsikring
69 501
Finans Norge, FNO		
Direktoratet for byggkvalitet, DiBK
104 000
Norske Rørleggerbedrifters
Landsforening, NRL
67 500
Norske Rørgrossisters Forening,
NRF
39 000
VA og VVS Produsentene, VVP
39 000
Totalt
1 560 000
Prosjektmidler fra
forsikringsbransjen
1 310 400
Prosjektmidler fra rørbransjen
145 600
Prosjektmidler fra andre
104 000

428 719
379 074
210 682
188 842
83 218
72 281

SELSKAP/ORGANISASJON

108 000
70 000
40 500
40 500
1 621 816
1 362 816
151 000
108 000

VA/VVS-Kompetanse og finansiering
av rekrutteringsarbeidet
Til tross for flere møter om finansiering av prosjekter
for bedre rekruttering til rørleggerbransjen, velger
VVP å stå utenfor samarbeidet i VA/VVS-Kompetanse.
NRF og NRL må dermed trekke lasset alene.
Rekrutteringstiltak, kampanjer og materiell springer
ut fra prosjektet som har sin opprinnelse i 1998.
I tillegg til et betydelig rekrutteringsarbeid i NRLs
avdelinger og opplæringskontorer har prosjektet
bidratt til at rekrutteringen til bransjen er på et
stabilt, bra nivå. Det arbeides nå med et alternativt
finansieringsopplegg. NRL har foreslått en svært
beskjeden promillesats på vareomsetningen fra
grossistene til rekrutteringsarbeidet, men har
foreløpig ikke fått tilbakemeldinger fra NRF.
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Tilsluttede organisasjoner

Byggenæringens Landsforening
Formålet med BNL er
- Å ivareta og fremme medlemmenes fellesinteresser og representere byggenæringen overfor
myndighetene, NHO, andre organisasjoner og
samfunnet for øvrig.
- Å profilere og synliggjøre byggenæringens
betydning for landets verdiskapning og utvikling.
- Å arbeide for rammebetingelser og stabile 		
markedsforhold som gir grunnlag for medlemmenes utvikling, konkurransedyktighet og
lønnsomhet.
- Å arbeide for medlemmenes aktive satsning på
kvalitet og miljøbevissthet.
- Å fremme kontakt og samarbeid mellom 		
medlemsforetakene og mellom landsforeningen
og dens tilsluttede bransjeforeninger.
- Å virke for gode og varige forhold mellom 		
medlemsforetakene og mellom landsforeningen
og dens tilsluttede bransjeorganisasjoner.
- Å virke for gode og varige forhold mellom 		
medlemsforetakene og deres ansatte og
organisasjoner.
Byggenæringens Landsforening (BNL) ble stiftet
26.11.1997 og består av disse medlemsorganisa
sjonene:
- Boligprodusentene
- Byggevareindustrien
- Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
- Maler- og Tapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
- Byggmesterforbundet
- Norske Anleggsgartnere Miljø og Landskapsarkitekter (NAML)
- Norsk Eiendom
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-

Norsk Utleierforening (NU)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
NRL
Norsk Trevare
Takentreprenørenes Forening (TEF)
Treindustrien
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes
Landsforbund (VBL)
- I tillegg er det en fellesgruppe som ikke har
bransjetilknytning
BNL er den nest største landsforeningen i NHO og
har i dag 3.970 medlemsforetak med til sammen
67.380 årsverk.
NRLs representant i BNLs styre er Dag Halvorsen,
Sig. Halvorsen Holding AS, Sandnes.
NRLs representanter i BNLs Generalforsamling
Arvid Løberg, Trondheim
Stein Ove Bjelland, Haugesund
Johan Arne Longvanes, Brattvåg
Geir Thollefsen, Oslo
Frode Haraldsen, Lørenskog
1. varamann, Martin Rynning, Oslo
2. varamann, Ingar Kjosvold, Notodden
3. varamann, Brede Pedersen, Mandal
4. varamann, Dag Erik Svalland, Bergen
5. varamann, Ruben Åsheim, Alta
NRLs representant i BNLs Kompetanseutvalg
Ole Larmerud, NRL
Are Skaar Nielsen, NRL
NRLs representant i BNLs Forhandlingsutvalg for
fellesoverenskomsten Byggfag
Morten Korsnes, Trondheim
Representantskap i NRL
Johan Longvanes
Stein Ove Bjelland

GCP Europe
GCP Europe representerer og fremmer interessene til VVS - og kuldebransjen på EU-nivå. Denne
internasjonale foreningen ble etablert i 1935 –
opprinnelig med navnet GCI - Genie CLIMATIQUE
Internationale. Den 28.11.2001 ble det besluttet å
fusjonere GCI med UICP - Union Internationale de
la Couverture et de la Plomberie. Mens GCI i første
rekke organiserte VVS- og kuldebransjen, organiserte UICP hovedsakelig rørlegger- og blikkenslagerbransjen. På Generalforsamlingen i Dublin i
september 2014 ble det besluttet å endre organisasjonsnavnet til GCP Europe. GCP Europa teller 22
medlemsforeninger i 18 land.
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS
ble opptatt som medlem av GCI på dens Generalforsamling i 1995.
Formålet med GCP Europe er å:
• Etablere faste kontakter mellom medlemsorganisasjonene
• Analysere faglige problemer av felles interesse
som berører nasjonale medlemsorganisasjoner
og formidle resultatet av dette arbeidet til
samtlige medlemsorganisasjoner i form av
anbefalinger – hvor dette lar seg gjøre
• Forsvare og fremme medlemmenes interesser
i forhold til aktuelle organer eller institusjoner
innenfor EU eller i forhold til andre europeiske
organisasjoner
NRLs representanter i GCP Europe
NRLs adm. direktør Tor Backe (sekretærgruppe og
Generalforsamling)
NRLs formann, Stein Ove Bjelland, Haugesund
(Presidentskap og Generalforsamling).

BERETNING 2014-2015 71

REGNSKAP 2014
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Årsberetning 2014
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS
Virksomhetens art og lokalisering
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS
(NRL) er en bransjeforening for rørleggerbedrifter
med 15 lokalavdelinger spredt over hele landet.
Foreningen har kontoradresse på Majorstuen, Oslo.
NRL er medlem i Byggenæringens Landsforening
- den nest største landsforeningen innenfor NHO.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det
at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet.
Redegjørelse for årsregnskapet
Året 2014 har vært et aktivt år for NRLs Administra
sjon og Styre. I perioden har 27 bedrifter med 285
ansatte meldt seg inn (38 bedrifter med 314 ansatte
har gått ut – heriblant en del konkurser og naturlige
opphør). Foreningens serviceavgift økte med ca.
kr 850 000 i forhold til 2013 og utgjorde i 2014
kr 19 873 000. For øvrig utgjorde driftsinntektene
rundt kr 32 438 000 i 2014 – en reduksjon fra 2013
på ca. kr 300 000 som bl. a skyldes redusert kurs
virksomheten som følge av mindre etterspørsel
ute i avdelingene.
På kostnadssiden er å bemerke posten “Honorar/
kjøp av tjenester” som utgjør kr 6 336 000 –
nærmere spesifisert i note 2 til regnskapet. Foruten
de årlige betalingene til NHO SP, revisor og IT-kostnader Arena, ligger i denne posten for øvrig support,
vedlikehold og utvikling av NRLs Web system og
iFag-program, diverse kurshonorarer mm, drift og
utvikling av “Skikkelig rørlegger” samt gjennomføring av NRLs strategi- og bransjeanalyse 201522 og NRLs Normtallsanalyse for regnskapsåret
2013. Ellers vises til utgiftene til “Informasjon og
markedsføring” i størrelsesorden kr 1 908 000 som
omfatter kampanjen “Skikkelig rørlegger”, utvikling
av utdanningsportalen “Blirørlegger.no” og NRLs
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kommunikasjonsarbeid generelt. Dessuten skal
nevnes utgiftene til posten “Arrangement og konfe
ranser” stor kr 1 997 000 som omfatter YrkesNM,
NRLs entreprenør-konferanse, NRLs faglærerkonferanse, NRLs avdelings- og opplæringskonferanser,
VA og VVS møteplass mm. Hva konferanseutgiftene
angår, reflekteres disse i tilsvarende inntekter
under posten “Salgs- og Kursinntekter”. Av øvrige
tunge utgiftsposter må nevnes bidraget til BNL stor
kr 2 607 000 og refusjonen til NRLs avdelinger stor
kr 4 256 000. I tillegg har avdelingene fått tilbakeført
halvparten av kursinntektene for avholdelse av kurs
i samarbeid med NRL sentralt – noe som i 2014
utgjorde ca. kr 225 000.
Det kan opplyses at NRL eier Rørfag – foreningens
medlemsblad - som leies ut til Skarland Press AS mot
en provisjon som utgjør 10 % av annonseinntektene
hvert år – et leieforhold som i 2014 ga ca. kr 390 000
i refusjon til NRL. Videre skal nevnes NRLs “flaggskip”
Rørhåndboka (papir og digital utgave) som eies av
NRL og utgis av Skarland Press. Rørhåndboka ga i
2014 NRL et netto bidrag på kr 220 000 (17 % tilfaller
NRL som andel av totalomsetningen).
NRL eier for øvrig bransjens iFag-program for
lærlinger/bedrifter som er et svært utbredt program
som nyttes av samtlige opplæringskontorer innenfor
rørleggerfaget. Salget av lisenser mm var i 2014 i
størrelsesorden kr 2 500 000. NRL har for øvrig utviklet
og er eier av NRL Web-system - et KS-system som
i dag brukes av ca 450 medlemsforetak, og som i 2014
tilførte foreningen salgsinntekter/vedlikeholdsavgift
på kr 2 200 000 – øremerket videreutvikling av
produktet i tråd med markedets og brukernes krav
og ønsker. Endelig skal nevnes at NRL dessuten er
deleier i kalkulasjonsprogrammet RS ’kalk sammen
med SystemKonsult AS. Dette programmet har nå
250 brukere. NRL tilføres 30 % av hver ”masterlisens”
som faktureres den enkelte bedrift årlig – dette til
dekning av organisasjonens kostnader vedrørende

vedlikehold av akkordtariffen og videreutvikling av
produktet. Tilskuddet til NRL for 2014 var ca. kr 500 000.
Årsresultatet viser et overskudd på kr 550 000.
NRLs likviditetsbeholdning var ca. 13,3 millioner
NOK per 31.12.2014 og betyr at foreningen har en
rimelig god likviditet. For å sikre god avkastning på
kapitalen har NRLs styre i samråd med NHO plassert
6 millioner NOK i NHO Landsforeningsfond som
anses som en trygg plassering med rimelig god
avkastning over tid. Totalkapitalen var ved utgangen
av året ca. kr 15,6 millioner kroner sammenlignet
med 14,97 millioner NOK året før. Egenkapitalandelen per 31.12.2014 var 79,45 % sammenlignet med
78,82 % per 31.12.2013. Selskapets egenkapitalandel anses som svært tilfredsstillende.
Det har i 2014 medgått ca. kr 1 400 000 i utgifter
til forskning og utvikling. Utgiftene er kostnadsført
løpende og er brukt til utvikling/videreutvikling av
NRLs opplæringsprogram iFag og NRLs Web-system.
Utviklingsarbeidet har et langsiktig perspektiv med
siktemål å skaffe opplæringskontorene et effektivt
administrasjons- og opplæringsprogram og å sikre

medlemsforetakene et oppdatert og rasjonelt
KS-system. For begge programmene er det nedsatt
en styringsgruppe som består av representanter for
NRLs små og store medlemsforetak.
Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær
i 2014 har vært 164 dager, som utgjør 9 % av total
arbeidstid i året. Årsaken til det høye tallet er et
langtidsfravær hos en av de ansatte. Fraværet i 2013
var 47 dager og utgjorde 2,2 %. Det har ikke blitt
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling mellom kvinner og menn,
og har innarbeidet en policy som tar sikte på at
det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn. Av Sekretariatets 9 ansatte er 5 kvinner.
Foreningens styre består av 11 menn.
Ytre miljø
Virksomheten medfører verken forurensning eller
utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Oslo 12. februar 2015

Formann
Stein Ove Bjelland

Nestformann
Johan Arne Longvanes

Styremedlem
Arvid Løberg

Styremedlem
Dag Erik Svalland

Styremedlem
Paal Bergsodden

Styremedlem
Martin Rynning

Styremedlem
Ingar Kjosvold

Styremedlem
Brede Pedersen

Styremedlem
Ruben Åsheim

Styremedlem
Frode Haraldsen

Styremedlem
Geir Thollefsen

Adm. Direktør
Tor Backe
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Resultatregnskap
RESULTATREGNSKAP 01.01.2014 - 31.12.2014
Beløp i hele 1 000 kr

Noter

2014

2013

		
DRIFTSINNTEKTER			
Medlemskontingent		
677
677
Salgs- og kursinntekter		
11 115
12 213
Serviceavgift		
19 873
19 028
Opp/Ut inntekt		
773
795
SUM DRIFTSINNTEKTER		

32 438

32 713

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader		

2 153

1 944

Personalkostnader

8 794

8 585

1

Administrasjonskostnader			
Avskrivning på driftsmidler
3
50
20
Husleie og drift lokaler		
1 221
1 237
Leie maskiner og inventar o.l.		
70
28
Anskaffelser maskiner/inventar/IKT		
66
172
Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner		
32
31
Honorar/kjøp av tjenester
2
6 336
4 752
Andre kontorkostnader og interne møter		
551
666
Reise-/bilkostnader		
918
843
Informasjon/markedsføring		
1 908
2 798
Møter, arrangement, kurs, konferanse		
1 977
2 222
Generalforsamling, styre og utvalg		
530
1 179
Forsikringer, kontingenter og gaver		
96
99
Andre kostnader		
50
5
Tap på fordringer		
168
258
Bidrag NRLs avdelinger		
4 256
4 350
Bidrag BNL		
2 607
2 458
Bidrag/støtter andre		
140
434
Sum administrasjonskostnader		

20 977

21 551

SUM DRIFTSKOSTNADER		

31 924

32 081

DRIFTSRESULTAT		
514
632
				
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter		
319
202
Finanskostnader		
-3
-3
Netto finansposter
9
316
199
				
RESULTAT FØR SKATT		
830
831
				
Skattekostnad
11
280
23
			
RESULTAT		
550
808
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Balanse
Oslo 12. februar 2015
BALANSE PR 31.12.2014
Beløp i hele 1 000 kr
Noter
2014
2013
		
EIENDELER
Formann
Anleggsmidler
Stein Ove Bjelland
Varige driftsmidler
Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner		
105
39
Nestformann
Sum varige driftsmidler
3
105
39
Johan Arne Longvanes
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
10
2
2
Styremedlem
Sum finansielle anleggsmidler		 2
2
Arvid Løberg
Sum anleggsmidler		
107
41
Omløpsmidler
Varer

4

210

343

Fordringer
Kundefordringer		
Andre fordringer
5

513
1 433

1 365
979

Sum fordringer		

1 946

2 343

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner/fondsplassering
Bankinnskudd og kontanter

10
6

6 162
7 164

0
12 287

Sum omløpsmidler		

15 482

14 973

SUM EIENDELER		

15 589

15 014

Styremedlem
Martin Rynning
Styremedlem
Ruben Åsheim
Styremedlem
Dag Erik Svalland
Styremedlem
Ingar Kjosvold

EGENKAPITAL OG GJELD
Beløp
i hele 1 000 kr
Noter
			
Egenkapital servicekontor
Sum egenkapital servicekontor
7

2014

2013

8 982

8 325

Egenkapital forening
Egenkapital forening

3 403

3 510

12 385

11 835

1 617
255
386
247
700

1 446
0
431
285
1 017

Sum kortsiktig gjeld		

3 204

3 180

SUM GJELD		

3 204

3 180

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		

15 589

15 014

7

SUM
EGENKAPITAL
7
			
GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Betalbar skatt
11
Skattetrekk og andre trekk		
Skyldig arbeidsgiveravgift		
Annen kortsiktig gjeld
8

Styremedlem
Frode Haraldsen
Styremedlem
Paal Bergsodden
Styremedlem
Brede Pedersen
Styremedlem
Geir Thollefsen
Adm. Direktør
Tor Backe
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Noter til regnskapet 2014
Regnskapsprinsipper
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres. En overveiende del av inntektene
er kontingenter /serviceavgift, som opptjenes og
periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer
hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av
NHO ServicePartner.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld			
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til
varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid.
Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til
betaling senere enn ett år etter regnskapsårets
slutt.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig
anskaffelseskost og netto salgsverdi (virkelig verdi).
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 for øvrige kundefordringer en spesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.
Skatt
Foreningen er skattepliktig for den delen av
virksomheten som kalles NRL Servicekontoret.
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Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reversere i samme periode er utlignet og
nettoført.
Pensjoner
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger
er ikke balanseført. Foreningen har også innskuddbasert, kollektiv tjenestepensjonsordning for sine
ansatte. Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Pensjonsordningene oppfyller kravene i lov om
obligatorisk tjenestepensjon.
Serviceavgift
Servicekontoret fakturerer serviceavgift til medlemmene med tillegg av merverdiavgift, er følgelig
registrert i merverdiavgiftsmanntallet, og krever
fradrag for inngående merverdiavgift. Skattedirektoratet har sent i 2008, på generelt grunnlag, uttalt
at serviceavgift ikke skal faktureres med merverdiavgift. Finansdepartementet er bedt om å overprøve
denne vurderingen. Det er lang praksis hos foreninger
med å fakturere serviceavgift med merverdiavgift i
Norge, og det er derfor på nåværende tidspunkt ikke
funnet nødvendig å gjøre endringer kun med basis i
at et spørsmål som dette er tatt opp. Konsekvensen,
dersom skattemyndighetene legger opp til endret
praksis fremover, vil være at en mindre del av
foreningens virksomhet blir avgiftspliktig og følgelig
også at foreningen får mindre fradragsberettiget
inngående merverdiavgift. Foreningen vurderer
risikoen for at en så radikal endring i alminnelig
kjent praksis skal få tilbakevirkende effekt for å
være relativt liten.

NOTE 1 PERSONALKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN M.M.
PERSONALKOSTNADER (Beløp i hele 1 000 kr)		
2014
2013
		
Lønn/feriepenger
6 002
6 319
Arbeidsgiveravgift
1 088
1 067
Pensjonskostnader
1 429
995
Andre lønnsrelaterte ytelser
275
204
SUM PERSONALKOSTNADER

8 794

8 585

Gjennomsnittlig antall ansatte

8

9

Lønn
Andre lønnsrelaterte ytelser
Pensjonskostnader

1 060
132
336

1 025
133
252

SUM YTELSE TIL DAGLIG LEDER

1 528

1 410

YTELSER TIL DAGLIG LEDER

Styrehonorarer for 2014 er kr. 235.000,- og er ført som
en lønnskostnad. Styreleders andel er kr. 100.000,			
Pensjonskostnader
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Innskuddsordning
Foreningen har en innskuddsbasert pensjonsordning
organisert i Vital Forsikring AS.

Pr. 31.12.14 omfatter ordningen 3 medlemmer. Årets
pensjonskostnad var kr. 100.324,Pensjoner sikret i kollektiv forsikring
Avtalen består av alderspensjon og uførepensjon som
en del av sluttlønn. Ordningen omfatter 5 aktive og 3
pensjonister, og inkluderer ektefelle- og barnepensjon.
Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført.
Årets pensjonspremie kr. 1328.380,- er i sin helhet
innbetalt til pensjonskassen og ført som en lønns
kostnad.

NOTE 2 HONORAR/KJØP AV TJENESTER
(Beløp i hele 1 000 kr)		
2014
2013
		
Revisjonshonorar *
42
40
Revisjonsbistand *
0
0
Regnskapstjenester NHO SP
402
398
IT-tjenester NHO SP
385
431
Medlemstjenester NHO SP
92
109
Sentrale tjenester NHO SP
39
47
Honorarer WergelandApenes
617
96
Honorarer MRB
636
0
Honorarer iProsject
301
61
Honorarer Web-løsning
722
636
Honorarer Arne Mæhle
726
539
Honorarer Rørbransjens servicekontor
380
302
Honorarer Datapower Learning
766
546
Andre honorarer
1 228
1 547
SUM HONORAR/KJØP AV TJENESTER

6 336

4 752

* Revisjonshonorar og bistand er ført på servicekontoret ekskl.mva (80%)
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NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER/AVSKRIVNINGER
(Beløp i hele 1 000 kr)
		
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang

Inventar

Kontormaskiner/IT

Sum

571
0
0

458
116
0

1 029
116
0

Anskaffelseskost 31.12.

571

574

1 145

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets avskrivninger

532
15

458
36

990
50

BALANSEFØRT VERDI PR. 31.12.

24

81

105

5 år

3 år

NOTE 4 VARELAGER
2014

2013

327
118
210

343
0
343

2014

2013

29
530
606
0
250
17

0
500
426
13
0
39

1 433

979

TYPE INNSKUDD (Beløp i hele 1 000 kr)		

2014

2013

Frie bankinnskudd og kontanter
Bundne skattetrekksmidler

6 778
386

11 837
451

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

7 164

12 288

TYPE VARELAGER (Beløp i hele 1 000 kr)		
Varelager anskaffelseskostnad
Avsetning ukurans
Verdi varelager etter ukurans

NOTE 5 ANDRE FORDRINGER
TYPE FORDRINGER (Beløp i hele 1 000 kr)		
Mellomregn.NHO-SP
Avsetning provisjonsinntekter
MVA
Debetposter leverandører
Andre påløpte inntekter
Andre forskuddsbet. kostnader
SUM ANDRE FORDRINGER

NOTE 6 BANKINNSKUDD

Det ble investert 6 mill. i NHOs Landsforeningsfond i 2014. Summen ble overført fra frie bankinnskudd.
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NOTE 7 EGENKAPITAL OG ENDRING EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Annen egenkapital
ÅRETS ENDRING I EGENKAPITALEN
Forening
Servicekontor
Sum egenkapital
		
Egenkapital per 01.01.
3 510
8 325
11 835
Årets resultat
-107
657
550
Egenkapital per 31.12.
3 403
8 982
12 385

NOTE 8 ANNEN KORTSIKTIG GJELD
2014

2013

Mellomregning NHO-SP
Skyldige feriepenger
Forsk.betalte inntekter
Avsetning revisjon
Andre påløpt kostn.

0
582
44
12
62

15
694
0
12
296

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

700

1 017

2014

2013

Renteinntekter bank
Aksjegevinst/utbytte
Bankomkostninger/rentekostnader

154
165
-3

198
3
-3

NETTO FINANSPOSTER

316

199

TYPE GJELD (Beløp i hele 1 000 kr)		

NOTE 9 FINANSPOSTER
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER (Beløp i hele 1 000 kr)

NOTE 10 INVESTERINGER I AKSJER OG FONDSPLASERINGER
Balanseført
SELSKAP (Beløp i hele 1 000 kr)
Antall aksjer
Kostpris pr. 31.12.
verdi pr. 31.12.
		
NHO Landsforeningsfond
6 000
6 162
Edok AS
2
2
2
SUM AKSJER

6 002

6 164
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NOTE 11 SKATTEKOSTNAD
(Beløp i hele 1 000 kr)
PERIODENS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ

2014

2013

2012

2011

Betalbar skatt
For lite avsatt formueskatt tidligere år

255
25

0
23

0
26

0
27

SUM SKATTEKOSTNAD

280

23

26

27

937
153
113
-260
943
255

971
100
1
-1 072
0
0

-961
73
40
0
-848
0

-498
68
47
0
-383
0

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Underskudd fil fremføring

-136
-201
0

-166
-59
-260

-203
-20
-1 332

-163
-20
-483

SUM

-337

-485

-1 554

-667

-91

-131

-435

-187

BETALBAR SKATT I BALANSEN
Resultat før skattekostnad*
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Bruk av underskudd til fremføring
Periodens skattegrunnlag
Betalbar skatt 27%
OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

Utsatt skattefordel 27%

Skattekostnaden er beregnet ut i fra det skattemessige overskuddet i servicekontoret.
Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak.
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Revisjonsberetninger
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RAMMEBUDSJETT 2016
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Rammebudsjett 2016
Styrets forutsetning for budsjettramme
For budsjettåret 2016 foreslår Styret uendret kontingent stor kr 1000 per foretak per år som utgjør
ca. kr 650 000. Styret har videre basert seg på
uendret andelsberegning og en antatt serviceavgift
i størrelsesorden kr 21 650 000 som reflekterer en
positiv markedsutvikling, forsiktig lønnsutvikling og
opprettholdelse/økning av antall medlemsforetak.
Salgsinntektene forventes å ligge på ca. 13 millioner
kroner og omfatter bl. a opptrapping av kursaktivi
tetene i tråd med Styrets strategiplan hvor man
etterlyser et mer aktivt bidrag fra Rørentreprenørene
Norges side for å heve kompetansen blant medlems
foretakene. Videre har man salg av Web-system
med tilhørende brukerlisenser, iFag-lisenser,
tilskudd til VVS-bransjens felles markedsføringsprosjekt fra NRF, VVP samt diverse provisjons
inntekter og refusjon fra Fagrådet for våtrom.
Inntekter fra NHOs Opplysnings- og utviklingsfond
anslås å ligge på kr. 750 000.
På kostnadssiden inngår i posten” Varekostnader”
lisensutgifter til DataPower (E-læring og iFag) i
størrelsesorden kr 1,2 millioner, varekjøp generelt
kr 340 000 og eksamensavgift til Fagrådet for
våtrom kr 360 000. Videre er det budsjettert med
kr 7 900 000 under posten “Honorar/kjøp av tjenester”
som omfatter medlems-, regnskaps- og IT-tjenester
fra NHO SP, revisjon, support, vedlikehold og utvikling
av Web system (her vil bli igangsatt et større utvik
lingsarbeid) og iFag-program, drift og utvikling av
“Skikkelig rørlegger “samt diverse kurshonorarer
og honorar i forbindelse med aktuelle prosjekter
som NRL ønsker å involvere seg i.

Posten ”Informasjon og markedsføring” i størrelses
orden 2 millioner kroner er i hovedsak knyttet til
videreføring av rørbransjens felles markedsførings
aktiviteter i samarbeid med VVP og NRF, generell
profilering av NRL og rørbransjen i samarbeid med
eksternt kommunikasjonsbyrå og annonsering for
utdanningsportalen “blirørlegger.no”. Øvrige utgifter
er relatert til Rørhåndboka, utgivelse av årsberetning
og elektroniske nyhetsbrev fra Rørentreprenørene
Norge. Foreningens bidrag til BNL er beregnet til
2,8 millioner kroner, mens refusjonen til avdelingene er anslått til 4.6 millioner kroner.
Når det gjelder Administrasjonens og Styrets
arbeidsoppgaver i 2016, fastsettes dette nærmere i
Styrets løpende strategi- og handlingsplan. Det må
fortsatt forventes stor innsats innenfor organisasjonen – både lokalt og sentralt – og det foreslås at
det avsettes et beløp i størrelsesorden kr 415 000 til
styrehonorar hvorav formann får kr 125 000, nestformann kr 65 000 og øvrige styremedlemmer
en fast godtgjørelse på kr 10 000 per år samt et
oppmøtetilskudd på kr 2500 per dag. Dersom
varamann møter i stedet for fast styremedlem, skal
oppmøtetilskuddet tilfalle varamann.
Styret har for 2016 budsjettert med et resultat før
skatt på kr 210 000.
Konklusjon
Styret i Rørentreprenørene Norge vil be Generalforsamlingen godkjenne det fremlagte forslag til
kontingent/serviceavgift for året 2016.

Oslo, 12. februar 2015
					
5. juni 2015
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Rammebudsjett
2014
2016
Beløp i hele 1 000 kr
Regnskap
Rammebudsjett
			
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter
Kontingent/Serviceavgift
Opp/Ut inntekt
Leieinntekter og refusjoner

11 115
20 550
773
0

13 000
22 300
750
0

SUM DRIFTSINNTEKTER

32 438

36 050

DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnader

2 153

1 900

Personalkostnader

8 794

9 900

Administrasjonskostnader			
Avskrivning på driftsmidler
Husleie og drift lokaler
Leie maskiner og inventar o.l.
Anskaffelser maskiner/inventar/IKT
Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner
Honorar/kjøp av tjenester
Andre kontorkostnader
Reise-/bilkostnader
Informasjon/markedsføring
Møter, arrangement, kurs, konferanse
Generalforsamling, styre og utvalg
Forsikringer, kontingenter og gaver
Andre kostnader
Tap på fordringer
Bidrag NRLs avdelinger
Bidrag BNL
Bidrag GCI-UICP
Bidrag/støtter andre

50
1 221
70
66
32
6 336
551
918
1 908
1 977
530
96
50
168
4 256
2 607
25
115

50
1 300
80
80
40
7 900
600
870
2 000
2 450
1 000
85
5
150
4 600
2 800
30
150

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER

20 977

24 190

SUM DRIFTSKOSTNADER

31 924

35 990

DRIFTSRESULTAT
514
60		
		
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter
319
150
Finanskostnader
-3
NETTO FINANSPOSTER
316
150
			
RESULTAT FØR SKATT
830
210
			
Skattekostnad
280
60
			
RESULTAT
550
150
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NRLs AVDELINGER OG
SEKRETARIAT I PERIODEN
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NRLs avdelinger og sekretariat
i perioden
NRL AVDELING AGDER
Daglig leder RUNE HANSSEN
agder@rornorge.no

NRL AVDELING FINNMARK
Daglig leder RUBEN ÅSHEIM
finnmark@rornorge.no

NRL AVDELING ROGALAND
Daglig leder KJELL SIVERTSEN
rogaland@rornorge.no

NRL AVDELING TELEMARK
Daglig leder ROAR AASEN
telemark@rornorge.no

NRL AVDELING VEST
Daglig leder MORTEN HUSA
vest@rornorge.no

NRL AVDELING NORDLAND
Daglig leder PER KRISTIAN HANSEN
nordland@rornorge.no

NRL AVDELING HEDMARK OG OPPLAND
Daglig leder ANNE DUFSETH
hedopp@rornorge.no
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NRL AVDELING ROMERIKE
Daglig leder EINAR MEHUS
romerike@rornorge.no

NRL AVDELING TROMS
Daglig leder PER KRISTIAN HANSEN
troms@rornorge.no

NRL AVDELING VESTFOLD
Daglig leder ELIN MOER BRÆNNE
vestfold@rornorge.no

NRL AVDELING BUSKERUD
Daglig leder ELI HERMINE HEYERDAHL EIDE
buskerud@rornorge.no

NRL AVDELING OSLO OG OMEGN
Daglig leder ANDERS LARMERUD
oslo@rornorge.no

NRL AVDELING MØRE OG ROMSDAL
Daglig leder LARS R. TOMREN
more-romsdal@rornorge.no

NRL AVDELING TRØNDELAG
Daglig leder OVE HANSTAD
trondelag@rornorge.no

NRL AVDELING ØSTFOLD
Daglig leder SVERRE SANDBRAATEN
ostfold@rornorge.no
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