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Forslag til BNLs generalforsamling 2019 om endring av BNLs
virksomhet
Byggmesterforbundet har de senere årene opplevd en negativ medlemsutvikling og er i ferd med å
nå ned til en kritisk masse for både våre lokalforeninger og forbundet i sum. Det vil over noe tid få
konsekvenser for struktur, ressurser, etc., hvis trenden ikke brytes. Det er en stor uro i
medlemsmassen og ute i våre lokalforeninger knyttet til manglende resultatoppnåelse og synlighet.
For å snu dette anses det nødvendig med omstilling av vår virksomhet og en sterkere prioritering av
medlemmene, og ikke minst sette tydeligere spor for å bedre bedriftenes markedstilgang og øke
mulighetene for nødvendig lønnsomhet. Det må derfor fokuseres på å fremstå mer presist og
selvstendig i profilering av saker, og bli en tydeligere aktør lokalt.
Det er mange forhold som påvirker vår del av byggenæringen og medlemsutviklingen, og flere av
dem er "ytre forhold" uavhengig av organisasjonene. For Byggmesterforbundet er det avgjørende å
ta tak i de elementer som er knyttet til egen virksomhet. Dette i forhold til egen organisering,
prioriteringer og samarbeide med andre.
Byggmesterforbundet har som medlemsorganisasjon i BNL opp igjennom årene vært opptatt av å
bidra i fellesskapet og fremme sine interesser innad i organisasjonsparaplyen. Tross dette oppleves
det at resultatet av de ressurser som er tilført BNL-felleskapet gjennom medlemsavgifter og innsats
fra tillitsvalgte og ansatte, ikke har gitt de ønskede resultater og innflytelse på rammevilkår for våre
medlemsbedrifter. BNL er godt kjent med at det har vært flere diskusjonsrunder på prioriteringer i
BNL og hvordan resultatoppnåelsen kan bedres, uten at det har gitt forbedringer. Generelt opplever
vi at det er en utfordring for BNL å komme til enighet innad, og fremstå tydelig utad i enkeltsaker.
Det er for stor avstand mellom hovedføringer fastsatt i overordnede strategier, generell retorikk og
de prioriteringer som utøves i enkeltsaker.
Årsakene til denne situasjonen er sammensatte, og det er Byggmesterforbundets oppfatning at
næringen de senere årene har utviklet seg i nye retninger og at de ulike bedrifter og bransjer i BNLfelleskapet har gjort sine tilpasninger til endrede rammevilkår. Dette har igjen medført at
interessene har beveget seg mer i ulike retninger, Vi er nå i den situasjon at utviklingen i næringen
og mellom bransjene har medført at det ikke lenger er tilstrekkelig fellesnevnere for BNL til å
kunne føre en felles politikk i henhold til vedtektenes pkt 1.2 a i BNLs formålsparagraf ("Å ivareta
og fremme medlemmenes felles interesser og representere byggenæringen overfor myndighetene,
NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig").
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BNL fungerer meget godt på arbeidsgiverområdet og det er store utfordringer fremover knyttet til
dette feltet hvor BNL-fellesskapet har tydelige fellesinteresser. Den samordning som gjøres for å
ivareta tariff og overenskomst, samt service og bistand ovenfor medlemmene, må videreføres og da
fortrinnsvis i regi av BNL.
Med henvisning til ovenstående fremmes følgende forslag til BNLs generalforsamling 28. mai:
Det startes opp ett arbeide for å omorganisere Byggenæringens Landsforening til
kun å ivareta nåværende arbeidsgiverfunksjon og de tilhørende overenskomster.
Omorganiseringen skal være gjennomført innen generalforsamlingen i 2020.

Det tas forbehold om at styrets forslag får tilslutning av vårt landsmøte som avholdes 24. mai.
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