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Dine lokale 

samarbeidspartnere

Vi reiser tømrerfaget…
        … og fører arven videre
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SERIØSITET

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus (BFOA) er en lokal bransjeorganisasjon som jobber for å ivareta 
seriøsitet og fagstolthet til tømrerfaget. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem 
kan du forvente håndverksmessig kvalitet. 
 

FAGOPPLÆRING

For å sikre rekruttering til tømrerfaget og dyktige tømrersvenner til egne bedrifter, etablerte BFOA i 1967 
Opplæringskontoret for tømrerfaget. Siden har mer enn 7000 tømrere fått sin utdanning gjennom dette 
kontoret. Kvalitet i fagopplæringen og tett samarbeid med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og 
Akershus, er en viktig grunnpilar hos BFOA.
  

MEDLEMSKAP LØNNER SEG!

✔  Hjelp når du trenger det
Du får landets sterkeste og uavhengige fagavdeling på laget. 

✔  Unngå forsikringsfellene!
Byggmesterforsikring AS kjenner til hverdagen og virkeligheten på byggeplassene. 

✔  Gode råd fra advokatene er gratis
Hvilken standardkontrakt er riktig å bruke for ditt prosjekt? 
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✔  Mer igjen på bunnlinja
Gjennom Byggmesterforbundet Oslo og Akershus får du tilgang til de beste innkjøpsavtalene.

✔  Medlemskap som konkurransefortrinn
Medlemskap i BFOA gir trygghet for kunden.  

✔  Anbudstjeneste 
BFOA formidler forespørsler fra kunder som vil samarbeide med en seriøs håndverksbedrift. 

✔  Bredt kurstilbud
Etter- og videreutdanning for bedriftens ansatte gjennom aktuelle kurs. 

✔  Vi følger med for deg
Vi hjelper medlemmene til raskt å fange opp viktig informasjon og endringer. 

✔  Næringspolitikk
Bedrifter med fast ansatte, faglærte og lærlinger skal ha økt markedstilgang. 

✔  Fair Play Bygg – Oslo og omegn
BFOA er stolt medeier av Fair Play Bygg som skal avsløre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

✔  Nettverk og faglig tilhørighet
Medlemskapet gir deg et støtteapparat og nettverk, både lokalt og landsdekkende. 

✔  Fagtidsskriftet Byggmesteren
Abonnement på bransjemagasinet Byggmesteren er inkludert i medlemskontingenten! 

✔  Fagutvalget
Fagutvalget gir faglig uttalelse i en tvist mellom medlemsbedrift og forbruker/tiltakshaver.
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Vi reiser 
tømrerfaget
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HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM?

Kontingent til Byggmesterforbundet - landsorganisasjonen
Bedriftsmedlemmer, personlige og assosierte medlemmer: kr. 1 500,-. 
Passive medlemmer: kr. 750,-.

Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren og nyhetsbrevet Byggeinformasjon. 
 
Serviceavgift til Byggmesterforbundet
Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift. Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års 
totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift.

GRUPPE: BRUTTO OMSETNING MILL. KRONER SERVICEAVGIFT

1 0 - 2 3 900,-

2 2 - 5 7 800,-

3 5 - 9 11 700,-

4 9 - 14 15 600,-

5 14 - 20 19 500,-

6 20 - 27  23 400,-

7 27 - 35 27 300,-

8 Over 35 31 200,-
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Kontingent/serviceavgift til Byggmesterforbundet Oslo og Akershus – lokalforeningen

Medlemskapet i Byggmesterforbundet Oslo og Akershus er faste satser. Som en av få lokalforeninger i 
Norge er vi stolte av å ha en fast ansatt administrasjon. Daglig leder Harald Hansen og administrasjons-
konsulent Marianne Kristiansen ivaretar medlemmenes interesser lokalt.

Byggmesterforbundet Oslo og Akershus har følgende satser:

✔   Bedriftsmedlemskap 4 600,-.
✔   Personlig medlemskap 1 200,-.
✔   Passivt medlemskap 500,-.

Kontingenten inkluderer medlemskap i Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF). Oslo Håndverks- og 
Industriforening er Norges eldste næringsorganisasjon. Siden 1838 har foreningen arbeidet for en bedre 
fagutdanning og en enklere hverdag for våre medlemmer i Oslo og omegn. OHIF skal jobbe for håndverket, 
både faglig og økonomisk og skape et samlingssted for medlemmene. OHIF eier og drifter Rosenkrantz’ 
gate 7 (Håndverkeren) vis a vis Bristol. Her er det mulig for våre medlemmer å leie lokaler til gunstige 
priser.
 
Medlemskap i NHO – kontingent

Medlemskapet i NHO gir deg: 
✔    Advokathjelp for rådgiving innen arbeidsrett og offentlige anskaffelser. Advokathjelp ved søksmål  

fås til svært gunstige priser. Du får også rabatt på andre typer advokattjenester.
✔    Veiledere innen ansettelser, oppsigelser, permittering, tariff, sykefravær, HMS, personvern, offentlige 

anskaffelser med mer.
✔   Maler og kontrakter.
✔    Chat der du får hjelp fra vårt medlemssenter.
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Kontingent til NHO for 2018 beregnes trinnvis slik:
✔  1,00 promille for lønnsmasse inntil 200 millioner kroner (ordinær kontingentsats).
✔   Det er en minimumskontingent på 1 000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling på inntil 1 million 

kroner, og for lønnsutbetaling fra 1 million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3 000 kroner.

Halv pris i innmeldingsåret!
✔   Ved innmelding gis det reduksjon i kontingent og serviceavgift til Byggmesterforbundet, tilsvarende  

½ års gratis medlemskap.
✔   Ved innmelding i første halvår gis det 50 prosent rabatt på NHO-kontingenten i innmeldingsåret,  

og ved innmelding i annet halvår blir det ingen NHO-kontingent i innmeldingsåret.

Fradragsrett
✔   Det gis skattefradrag for kontingent/serviceavgift til NHO og Byggmesterforbundet begrenset  

oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret. 
✔  Fullt momsfradrag på serviceavgiften til Byggmesterforbundet. 
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Vis dine kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter at du representerer den 
seriøse delen av Byggenæringen. 

Bli med i din lokale bransjeorganisasjon for bygg- og tømrermestere!

Medlemskapet lønner seg

For en medlemsbedrift med omsetning på 9 - 14 millioner vil   
medlemskapet samlet koste ca. 24 400 kroner.
 
For samme bedrift vil skatt- og momsfradrag, bruk av medlems-
fordelene, tilgang til e-blanketter, subsidierte kurs, returbonus fra 
innkjøpsavtaler, anbudstjeneste m.m. enkelt gi en besparelse på 
godt over 50 000 kroner.
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BYGGMESTERFORBUNDET OSLO OG AKERSHUS JOBBER SAMMEN 
MED BYGGMESTERFORBUNDET SENTRALT FOR AT DU SKAL…

1. Bli en del av et lokalt nettverk og fagmiljø med dyktige byggmestere som byr på seg selv både faglig og sosialt.

2. Få svar på faglige spørsmål fra kollegaer samt landets beste fagkonsulenter. 

3. Få advokathjelp fra dyktige advokater innen byggesak og arbeidsrett.

4. Få kompetanseheving gjennom en dagsaktuell og variert kursportefølje.

5. Få eksklusiv tilgang til anbudsforespørsel fra kunder i ditt nærmiljø som ønsker å bruke en byggmester  
i sitt prosjekt.

6. Ha mulighet for samarbeid med andre mesterbedrifter om prosjekter og om inn / utleie av mannskap ved 
svingninger i oppdragsmengden. 

7. Få konkurransefortrinn ved å vise dine kunder at du er med i en forening med lange tradisjoner og som 
representerer fagstolthet og kompetanse.

8. Ha en administrasjon lokalt som daglig jobber for at din bedrift skal få økt markedstilgang og bedre vilkår for  
å drive forretning i en presset byggenæring.

9. Få eksklusive innkjøpsavtaler som sikrer deg de beste prisene på det en mesterbedrift trenger og sterkt  
rabatterte priser i Byggmesterforsikring som jobber på lag med kundene sine om uhellet er ute.

10. Sikre tømrerfagets utvikling gjennom kollegial erfaringsutveksling, fagopplæring, en solid bransjeorganisasjon, 
yrkesstolthet, kvalitetsutvikling og en sann Mestertittel.

Tar du sjansen på å stå utenfor…? Meld deg inn i dag  
 

Velkommen på laget!



SÅ HVA NÅ, TØR DU VIRKELIG Å STÅ UTENFOR?

Vi skal jobbe for at din hverdag som byggmesterbedrift blir så enkel at du kun skal tenke på dine ansatte  
og gjennomføring av dine prosjekter. Vi støtter deg hele veien til overlevering.

Vennlig hilsen oss i 
11

M E D  Å N D  O G  H Å N D  –  B Y G G E R  V I  D I T T  H J E M



Østre Aker vei 24 a, 0581 Oslo
Telefon: 22 38 05 45
E-post: bfoa@bfoa.no
www.bfoa.no


