TEKNOÅRET 2021
2021 er et år der det uvanlige ble vanlig. Bransjen vår ble vant til
å regne med trøbbel og utfordringer knyttet til korona og regnet
dem inn når oppgaver skulle løses. Men like mye som korona
preget 2021, så gjorde effekten av teknologien det.
At ny teknologi endrer verden har vi visst lenge, men vi vet ikke alltid
hvor endringene fører oss. Tegnene begynner likevel å bli tydeligere.
Kundene, både store og små er flyttet til digitale flater. Aldri tidligere
har mulighetene til digital handel og planlegging vært større.
Kunden forventer å kunne bestille og velge løsninger digitalt.
Digital dokumentasjon er selvsagt. Kunden ønsker å vite hva
produkter inneholder og hvordan de fikses. Noen er mest opptatt
av å ha miljøvennlige løsninger, andre vil først og fremst ha jobben
gjort så billig som mulig.
Aldri tidligere har så mange prosjekter hatt sin digitale tvilling. Det
blir enklere å finne de mest miljøvennlige produktene og en digital
tvilling gjør det enklere å bestille riktig mengde varer. Digitalisering
er en grønn venn.

Endringer, nye
konstellasjoner
og nye konkurrenter har
gjort at 2021 er et år der vi
har sett oss selv i speilet.
Digitaliseringen har også
gjort avstandene til Bergen,
til Tromsø og Kristiansand
mindre.
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Endringene har mange konsekvenser. En ting er at det blir større
forskjell mellom de som er digitale og de som ikke er det. Det igjen
gjør at markedet deles annerledes enn tidligere, og det kan bli mer
spesialisert. Det igjen kan føre til nye konstellasjoner, med enten
oppkjøp eller samarbeid. Nye konstellasjoner kan gi ny fordeling
av oppgaver. Ofte fører teknologiskifter til at ett ledd blir borte.
Med e-posten og digitale postkasser trenger ikke Postman Pat alltid
være tidlig ute på sin postmannsrute.
Hva betyr digitalisering for Rørentreprenørene Norge? Teknisk
Jusforum og podkasten Bare Rør med Eli og Poppe er ektefødte
barn av et teknologisk skifte. I 2021 har vi hatt over tusen deltakere
på digitale kurs og webinarer, mens nesten 20 000 har hatt Bare
Rør på øret. Hver uke har rørleggerbedriftenes hverdagsproblemer
vært tema i podkast-sending. I tillegg til at tjenestene våre blir
digitale har vi i 2021 jobbet for at all informasjonen om hvert eneste
produkt skal være mulig å finne digitalt, maskinlesbart og uten at
bedriftene presses inn bak låste betalingsmurer.
Korona og frykten for smitte har preget 2021. Sykefraværet har i mange
bedrifter vært skyhøyt. Det gir utfordringer på byggeplass med å
rekke frister og holde tempo. Koronasykefravær i kombinasjon med

galopperende priser er oppskrift på krangel og
uoverensstemmelser. Det er ikke å forundres over at
de mest populære webinarene har handlet om juss og
kontrakter. RørNorge har også, sammen med Nelfo og
EBA, jobbet for en forståelse om at hovedansvaret for
uforutsette forsinkelser og prisstigning må ligge hos
byggherre.
Flere prosjekter i RørNorge er maratonprosjekter som
tar tid. Vi har jobbet mye for å lovregulere rørleggeryrket.
Det har handlet om å finne allierte i Fellesforbundet og
blant kjedene slik at vi står sammen i kravet i møte med
politikerne. Det har også handlet om å finne åpninger
i loven for en slik regulering. Danskene fikk for tre år
siden den reguleringen vi ønsker oss. Det bør være mulig
å kreve at den som i fremtiden kan kalle seg rørlegger
faktisk har svennebrev.
Andre maratonprosjekter som krever kløkt og allianser
er arbeidet for gode samspillskontrakter og større
mulighet til å samarbeide om prosjekter slik at flere
oppdrag kan gå til lokale håndverkere. Rørleggerbedrifter
er viktige i alle lokalsamfunn, de gir folk jobb, de gir unge
praksisplasser og de bygger nytt, vedlikeholder og
reparerer gammelt. RørNorge jobber for lønnsomme
rørleggerbedrifter i hele landet.
Rørleggeryrket er populært. I 2021 var det 10 % flere
som søkte seg til Rørleggerlinja (VG2) enn året før og

stadig flere av dem er jenter. I tillegg blir det flere og flere
voksenlærlinger. De fleste voksenlærlingene er unge
voksne som har gått et annet skoleløp, eller ikke har
utdanning, men bestemmer seg for å få orden på livet
og bli rørlegger. Bredden i flokken som kommer til yrket
er god og spennende. Det speiler behovet for arbeidskraft på en god måte. Oppgavene som rørlegger er
svært varierte og det finnes oppgaver for alle som søker
til yrket. I 2021 var det flere unge som søkte til yrket
enn det var skoleplasser. At ikke alle kommer inn på
rørleggerlinja gjør den mer populær. Så sørger
opplæringskontorene for at alle som virkelig vil bli
rørlegger får en sjanse gjennom alternative løp.
Endringer, nye konstellasjoner og nye konkurrenter
har gjort at 2021 er et år der vi har sett oss selv i speilet.
Digitaliseringen har også gjort avstandene til Bergen,
til Tromsø og Kristiansand mindre. I Rørentreprenørene
jobber vi tettere sammen. Samarbeid er bra på så mange
områder. Skal vi fortsatt kunne bidra til lønnsomme,
seriøse og attraktive rørleggerbedrifter, da må vi alltid
henge i stroppen og sørge for at vi jobber godt sammen.

Marianne W. Røiseland
Adm.dir. Rørentreprenørene Norge
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STYREINFORMASJON

ORGANISASJON OG MEDLEMMER

RØRENTREPRENØRENE
NORGES FORMÅL
Rørentreprenørene Norge er en landsdekkende bransjeorganisasjon for
rørleggerbedrifter. Organisasjonen ble etablert i 1913 og er tilsluttet
Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO). Foreningens mål er å stimulere til, og skape forutsetninger for
lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, forankret i høy etisk
standard og god faglig kompetanse.

TORKILD KORSNES Styreleder
Styreleder fra 2017
Valgdistrikt 2 Trøndelag
Daglig leder i K. Lund AS, Trondheim

EIRIK AUALE Styremedlem
Styremedlem fra 2020
Valgdistrikt 7, Innlandet
Avdelingsleder GK Rør AS, Gudbrandsdalen

CARSTEN SKOTTNER ENGH Nestleder
Styremedlem fra 2015, nestleder fra 2017
Valgdistrikt 6 Buskerud, Telemark og Vestfold
Daglig leder i Porsgrunn Rørleggerforretning AS,
Porsgrunn

KNUT JENSEN Styremedlem. Påtroppet
Styremedlem fra 2020
Valgdistrikt 8 I Oslo og kommunene
Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård
Daglig leder i Eriksen & Jensen AS, Oslo

PER HARALD OLSEN Styremedlem
Styremedlem fra 2019
Valgdistrikt 1 Finnmark, Troms og Nordland
Daglig leder Høytrykksvakta AS, Tromsø

HELGE RANHEIM Styremedlem
Styremedlem fra 2019
Valgdistrikt 8 II Oslo og kommunene
Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård
Daglig leder i Østlandske VVS AS, Oslo

KURT OVE LODGAARD Styremedlem
Styremedlem fra 2019
Valgdistrikt 2 Trøndelag
Avdelingssjef i Bravida Norge AS, Trondheim

Rørentreprenørene Norges organisasjon
Rørentreprenørene Norges medlemmer
620 foretak med 8512 ansatte (eks. lærlinger)
Ca . 17 mrd. NOK i omsetning

15 avdelinger

Opplæringskontorer

Aktiviteter på k ommunalt og
fylkeskommunalt niv å

Bransjespesiﬁkk e aktiviteter
mot sentrale myndigheter og
samarbeidende or ganisasjoner

BNL

NHO
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PAAL REINHOLDT JØRS Styremedlem
Styremedlem fra 2015
Valgdistrikt 3 Hordaland, Vestland
Daglig leder Oswald Jørs AS, Laksevåg
BJARTE BJELKARØY Styremedlem
Styremedlem fra 2017
Valgdistrikt 4 Rogaland
Daglig leder VoldenTollefsen AS, Egersund

ÅKE SCHERFFENBERG
Styremedlem fra 2020
Valgdistrikt 9 Akershus og Østfold, med unntak
av kommunene Asker, Bærum, Nesodden
og Oppegård
Prosjektsjef NRA Øst, Lørenskog
STIG ATLE FYLLING Styremedlem
Styremedlem fra 2019
Valgdistrikt 10 Møre og Romsdal
Daglig leder Valderhaug Rørhandel AS,
Valderøya

TROND HAGEN Styremedlem
Styremedlem fra 2020
Valgdistrikt 5 Agder
Halvard Thorsen AS, Kristiansand

Tverrfaglig nærings-, tariff og
utdanningspolitikk innenfor byggenæringen

Overordnet næringspolitikk overfor
Storting, Regjering og LO

PERSONLIGE VARAMENN
Distrikt 1: Stig Einar Mork
Distrikt 2: Per Eirik Ansnes
Distrikt 3: Mike Kristiansen

Distrikt 4: Roar Tindeland
Distrikt 5: Cato Hagane
Distrikt 6: Marius Sanner
Distrikt 7: Atle Roaldstveit

Distrikt 8 I: Mari-Ann Amundsen
Distrikt 8 II: Raymond Markussen
Distrikt 9: Rune Svendsgård
Distrikt 10: Ole Harald Vadseth
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ADMINISTRASJONEN
MARIANNE W. RØISELAND
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Ansatt 1.10.2018

ANNE LISE IHLE
ADMINISTRASJONSSEKRETÆR
Ansatt 1.4.2002

ODDGEIR TOBIASSEN
DIREKTØR KOMPETANSE OG UTVIKLING
Ansatt 1.4.1997

RANDI HELEN NODELAND
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER
Ansatt 3.2.2014

MARTIN ANDERSEN
FAGSJEF
Ansatt 1.1.2017

INGEBJØRG MARTINSEN
KURS- OG KOMPETANSE KONSULENT
Ansatt 1.4.2002

ELI HERMINE HEYERDAHL EIDE
FAGSJEF
Ansatt 1.4.2015

TROND MARTINUSSEN
ADVOKAT
Ansatt 24.5.2019

ARE SKAAR NIELSEN
FAGSJEF
Ansatt 1.5.2010

AVDELINGER
FINNMARK
Daglig leder: Ruben Åsheim

AGDER
Daglig leder: Tore Skifjeld

BUSKERUD
Daglig leder: Nicolai Reiersrud

TROMS OG NORDLAND
Daglig leder: Per Kristian Hansen

INNLANDET
Daglig leder: Åge Bjørnbakken

OSLO OG OMEGN
Daglig leder: Jens Løvås

MØRE OG ROMSDAL
Daglig leder: Lars R. Tomren

TELEMARK
Daglig leder: Roar Aasen

ROMERIKE
Daglig leder: Anders Larmerud

VEST
Daglig leder: Morten Husa

VESTFOLD
Daglig leder: Elin Moer Brænne

ROGALAND
Daglig leder: Kjell Sivertsen

ØSTFOLD
Daglig leder: Sverre Sandbraaten
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15

lokalavdelinger
Finnmark
Troms
Nordland
Trøndelag
Møre og Romsdal
Vest
Rogaland
Agder
Telemark
Vestfold
Østfold
Buskerud
Oslo og omegn
Romerike
Hedmark og Oppland

RØRENTREPRENØRENES
OPPLÆRINGSKONTORER
De 13 opplæringskontorene er etablert i regi av Rørentreprenørene Norges avdelinger, og disse
samarbeider tett rundt rekruttering og utdanning. Avdelinger og opplæringskontorer er ofte
samlokalisert, og noen av dem har også felles styrer og daglig leder.
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STYRE, UTVALG OG REPRESENTANTER
VALGKOMITÉEN
Geir Thollefsen, C. M. Mathiesen & CO. AS, Oslo (leder)
Jonny Bech, Flow Trøndelag VVS AS, Trondheim
Paal R. Jørs, Oswald Jørs AS, Laksevåg
ENTREPRENØRUTVALGET
Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim (leder)
Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen Holding AS, Sandnes
Thomas Kristoffersen, Bravida AS, Trondheim
Frank Utne, Anders O. Grevstad AS, Bergen
Snorre Barking, Assemblin AS, Oslo
Gunnar Harald Qvam, Caverion Norge AS, Oslo
Erik Berg, GK Rør AS
REPRESENTANTER I NORDISK STYRINGSGRUPPE
Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge, Oslo
Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim
STYRINGSGRUPPE FOR IFAG
Carsten Skottner Engh, Porsgrunn Rørleggerforretning AS,
Porsgrunn (leder)
Kjell Sivertsen, Rørentreprenørenes Oppl.kontor – Rogaland
Jens Løvås, Rørentreprenørenes Oppl.kontor – Oslo & omegn
Morten Husa, Rørentreprenørenes Oppl.kontor – Hordaland
Ove Hanstad, Rørentreprenørenes Oppl.kontor – Trøndelag
Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge, Oslo
Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge, Oslo
ARBEIDSGIVERUTVALG
Thor Idar Nilssen, Nilsson AS, Bodø
Thomas Jørs, Chr. M. Vestrheim AS, Kokstad
Gunnar Harald Qvam, Caverion Norge AS, Oslo
Jens Haseth, Ole Sivertsen AS, Trondheim
Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge, Oslo

STYRETS PRIORITERINGER FOR
RØRENTREPRENØRENE NORGES ARBEID
- Synlighet
- Faglig autoritet
- Medlemshåndtering
- Rammebetingelser
- Lønn / tariff / arbeidsgiverspørsmål
- Rekruttering
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REPRESENTANT BNLS STYRE
Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim (nestleder)
REPRESENTANTER I BNLS GENERALFORSAMLING
Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim
Carsten Skottner Engh, Porsgrunn Rørleggerforretning AS,
Porsgrunn
Helge Ranheim, Østlandske VVS AS, Oslo
Paal R. Jørs, Oswald Jørs AS, Laksevåg

Rørleggerbedrift AS, Lørenskog
4.varamedlem Jo Finborud, Arve Hagen AS, Brumunddal
5.varamedlem Stig Atle Fylling, Valderhaug Rørhandel AS,
Valderøya
6.varamedlem Per Harald Olsen, Høytrykksvakta AS, Tromsø
REPRESENTANTER I BNLS KOMPETANSEUTVALG
Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge, Oslo
Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge, Oslo
REPRESENTANTER I GCP EUROPE
Marianne Røiseland, adm.direktør Rørentreprenørene
Norge (sekretærgruppe og generalforsamling)
Torkild Korsnes, styreleder Rørentreprenørene Norge
(presidentskap og generalforsamling)
STYRET I BOLIGMAPPA
Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge
BLIMESTER.COM
Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge
(styremedlem)
HÅNDVERKERKLAGENEMNDA
Martin Rynning, Harry Martinsen AS, Oslo
Trond Martinussen, Rørentreprenørene Norge
HOVEDTARIFFRÅDET
Jens Haseth, Ole Sivertsen AS, Trondheim
Thomas Jørs, Chr. M. Vestrheim AS, Kokstad
SMB-UTVALG
Jan Terje Kristiansen, Drammen Rørservice AS, Solbergelva
Espen Welde Stene, Romerike Bad AS, Jessheim
Arild Brekke, Brekke Sanitær AS, Holmestrand
Andreas Bergersen, Bergersen VVS AS, Oslo
Øyvind Syversen, Holtefjell VVS AS, Drammen
Christopher Messiah Skogstad, Sandvika
Rørleggerbedrift AS, Sandvika
Carsten Skottner Engh, Porsgrunn Rørleggerforretning AS,
Porsgrunn
Jens Løvås, Rørentreprenørene - Oslo & Omegn, Oslo
Eli H. Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge, Oslo
Marianne Røiseland, Rørentreprenørene Norge, Oslo

1.varamedlem Kurt Ove Lodgaard, Bravida AS, Trondheim
2.varamedlem Helge Ranheim, Østlandske VVS AS, Oslo
3.varamedlem Frode Haraldsen, Lørenskog
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BRANSJESAMARBEID
TEKNISK FAGSKOLE
Rørentreprenørene Norge er sterkt engasjert i fagskoleutdanningen i Norge sammen med VKE – Ventilasjon,
Kulde og Energiforeningen og VBL – Ventilasjon og
Blikkenslagerbedriftenes Landsforening.
FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV
Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig
medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å
bidra til å redusere våtromsskader. FFV videreutvikler
og oppdaterer Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i
samarbeid med SINTEF Byggforsk og FFVs medlemmer.
MEDLEMMER I FFV
Byggkeramikkforeningen
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
Faggruppen for bygg og anlegg
Byggevareindustrien
Huseiernes Landsforbund (HL)
Maling og lakkfabrikkenes forbund
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
Rørentreprenørene Norge
RIF organisasjonen for rådgivere
Norges TakseringsForbund (NTF)
VVP VA- og VVS produsentene
FFVS STYRE
Birger Olsen, Boliginstituttet AS, styreleder,
representerer Norges Takseringsforbund.
Tore Carlsson, Ardex AS, representerer
Byggkeramikkforeningen.
Grete Kjeldsen, Asplan Viak, representerer Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF).
Thomas Norland, representerer BNL.
Bjarne Haugland, representerer VA og VVS Produsentene (VVP).
Are S. Nielsen, Rørentreprenørene Norge, representerer BNL.
(Vara: Ben Arild Schreier, Nore VVS)
FFVS OPPLÆRINGSUTVALG
Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge
FFVS TEKNISKE UTVALG
Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge
NORSK BRANNVERNFORENING
Eli Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge
(styremedlem på vegne av BNL)
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BLIMESTER.COM
Rørentreprenørene Norge er en av 8 bransjeforeninger
som står bak mesterskolen Blimester.com. Blimester
har de siste årene hatt økning i mesterstudenter og alle
studieplassene fylles nå opp. I 2021 var det 26 rørleggere
som fullførte mesterutdanningen og 25 som startet
på den. Daglig leder er Atle Engholm og Marianne W.
Røiseland, Rørentreprenørene Norge er medlem i styret.
NORSK VANNSKADEDAG 2021
Rørentreprenørene Norge, SintefByggforsk, Fagrådet
for våtrom, DIBK og VVS-forum gikk sammen om å
arrangere Norsk Vannskadedag i 2020 for å samle
ekspertise fra hele verdikjeden og for å diskutere
vannskadeproblematikken i Norge. Norsk Vannskadedag
ble gjennomført i 2021 med arrangementer i Tromsø og
Bergen med totalt 80 deltakere.
INGEBORG-NETTVERKET
Ingeborg-nettverkets mål er å bidra til å øke andelen
kvinner i utførende og ledende stillinger i rørbransjen.
Nettverket er oppkalt etter Norges første kvinnelige
rørleggermester, Ingeborg Markussen. 2016 er
stiftelsesåret og 885 bransjekvinner er nå samlet i
nettverket. Ingeborg-nettverket har knyttet til seg
partnerbedrifter fra hele rørbransjen. Rørentreprenørene
Norge er strategisk partner. Det arrangeres en
inspirasjonsdag hver høst, der hele rørbransjen er
velkommen til å delta.
SAMMEN 2020
Sammen 2020 er et samarbeidprosjekt i regi av BAEnæringen. Hensikten er å skape en møteplass der aktører
fra alle aktørene i byggenæringen møtes, både de som
er i BNL, Nelfo, MEF, arkitektene og rådgiverne i RIF. Det
arrangeres både frokostmøter og halvdagsmøter med tema
som er felles. Det grønne skiftet og målet om å redusere
utslipp fra bygg og byggeplasser er i fokus. For RørNorge
er Marianne W. Røiseland med i styringsgruppen for
Sammen 2020, sammen med direktørene i EBA, Norsk
Eiendom, RIF og Arkitektbedriftene.

De nordiske landene har den siste perioden fått en tydeligere
stemme, og samarbeid på det nordiske nivået revitaliseres.

GCP EUROPE
GCP Europe er en paraplyorganisasjon med 14 medlemsorganisasjoner som går sammen om en lobbyist/
informasjonskanal i Brussel. Målet er at GCP er en
felles påvirkningskanal mot EU og informasjonskanal om
prosesser i EU som får betydning for alle medlemslandene.

BOLIGMAPPA
Rørentreprenørene Norge eier 5 382 aksjer i
Boligmappa, det gir en eierandel på 2,39 %. Ambita
er største eiere med 93,10 % av aksjene. Boligmappa
bidrar til at boligeiere blir bevisste og bruker kvalifiserte
håndverkere når arbeid på boligen skal utføres.

Boligmappa er blitt et viktig sted for mange boligeiere å
få lagret dokumentasjon på at arbeidet er riktig utført.
Boligmappa har økt antallet brukere og har ved utgangen
av året 1,9 millioner boligmapper, der det er lagret rundt
9 millioner filer. Endringen i avhendingsloven med større
krav til dokumentasjon av arbeid på bolig ved salg har
økt Boligmappas oppslutning. Det er håndverkeren som
abonnerer på bruk av mappen, og fakturerer for arbeid
som dokumenteres i Boligmappa.
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TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
NHO er den største interesseorganisasjonen for norsk
næringsliv. NHO har 17 landsforeninger.
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
BNL er den nest største landsforeningen i NHO og har
3355 medlemsforetak med til sammen 70426 årsverk.
GCP EUROPE
En europeisk paraplyorganisasjon for 18 europeiske
foreninger innenfor VVS.

partnerbedrifter fra hele rørbransjen. Rørentreprenørene
Norge er strategisk partner. Det arrangeres en inspirasjonsdag hver høst, der hele rørbransjen er velkommen til å
delta.
STYRESAMMENSETNING I INGEBORG-NETTVERKET
Mentorordning: Anne Dahl Øiseth (Grohe)
Rørjentene: Marie Linn Havsgård (VestrheimI
Medlems og partneransvarlig: Davina Jeanette Snow (Rørkjøp)
Marked- og kommunikasjonsansvarlig: Pernille Snustad
Setsaas (Setsaas Rørkjøp)
Økonomi: Anne Sødem (Caverion)
Inspirasjonsdagen: Marie Christine Sanner (VB)
Leder: Eli Heyerdahl Eide (RørNorge)

INGEBORGNETTVERKET
Ingeborg-nettverkets mål er å øke andelen kvinner
i utførende og ledende stillinger i rørbransjen.
Nettverket er oppkalt etter Norges første kvinnelige
rørleggermester, Ingeborg Markussen. 2016 er
stiftelsesåret og 885 bransjekvinner er nå samlet i
nettverket. Ingeborg-nettverket har knyttet til seg

12 | Årsmelding 2021

Årsmelding 2021 | 13

MEDLEMMER FORDELT PÅ VALGDISTRIKT
74
75
76

1 Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard
53
53
55

2 Trøndelag

80
83
85

3 Hordaland, Sogn og Fjordane
63
61
62

4 Rogaland
5 Aust- og Vest-Agder

25
26
27
97
100

6 Telemark, Vestfold og Buskerud
7 Innlandet

91

8 Oslo og kommunene Asker og Bærum
9 Akershus og Østfold med unntak av kommunene
Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård

91
36

2019 (594)

RØRENTREPRENØRENE NORGES MEDLEMMER

620
foretak

8512

ansatte (eks. lærlinger)

Inntil 5

ANTALL ANSATTE

12000
10000
8000

9789

9695

10007

1277

1337

2063

Funksjonærer

2019
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2227

6463

Arbeidere

1266

0

2164

2000

6449

17

ca.
mrd. NOK i omsetning

6265

4000

Lærlinger

2020

2021

Til sammen

2019

2020

2021

188

198

265

6 -10

141

138

136

11 – 20

153

156

121

21 – 40

74

76

63

41 – 60

19

20

19

61 – 80

5

4

4

Over 80

14

14

12

594

606

620

Til sammen

6000

39
41

2020 (606)

2021 (620)

LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD

ANTALL ANSATTE PER FORETAK
Antall ansatte

95

41
40
40

10 Møre og Romsdal

MEDLEMMER, LØNNS,OG ARBEIDSFORHOLD

108

34
34
35

Tariffoppgjøret 2021 var et mellomoppgjør som ga
et generelt tillegg på kr 2,25 per time. Gjeldende
fra 1. april 2021. For øvrig ble det foretatt en
revisjon av reise- og oppholdsbestemmelsene i
henhold til overenskomstens kapittel 7.

REGULERING AV PROSENTTILLEGGET I AKKORDTARIFFEN
FOR RØRLEGGERFAGET
Det nye prosenttillegget i akkordtariffen ble 19,83
% gjeldende fra 1.august 2021 med følgende overgangsbestemmelser:
1. Akkorder som løper før og etter 1. april 2021, men
avsluttes før 1. august 2021, benytter akkordsats
– 17,02 %.
2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august
2021 tillegges den nye påslagsprosenten på 19.83 %.
Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet
påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare
differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller
kronefaktor og den nye.
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MARKEDSFORHOLD
OG NORSK ØKONOMI
Det utarbeides to halvårlige bygg- og anleggsprognoser i regi av BNL og Prognosesenteret som også Rørentreprenørene Norge og medlemsforetakene har tilgang til.

NORSK ØKONOMI

KONFERANSER
• Generalforsamling 20.-22. august, Trondheim
• Norsk Vannskadedag 28. oktober, Bergen
• Faglærersamling 11.-1. november, Oslo

JUS-WEBINARER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innleie, avdeling Buskerud 12. februar
NS 8417 - utvalgte temaer, avdeling Vestfold 2. mars
Jusswebinar m/Help – livesending 26. mars
Ansvar og forsikring 23. juni
Ekstrem prisøkning på råvarer og materiell, 30. juni
Ansvar og forsikring 12. august
Ansvar og forsikring 08. september
Teknisk Jusforum 01. september
Teknisk Jusforum 28. oktober
S 8427 - utvalgte temaer, NRA, 11. november
Teknisk Jusforum 24. november
Håndverkstjenestelov/bustadoppføringslov, avdeling Buskerud 25. november

(Pst. endring fra året før)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bruttonasjonalprodukt

1,2

-1,3

3,8

3,4

1,2

1,0

0,3

BNP Fastlands-Norge

2,3

-3,1

3,8

3,4

1,1

1,1

1,0

Privat konsum

1,7

-8,0

4,1

9,0

3,2

2,3

1,4

Offentlig etterspørsel

1,7

1,4

3,3

0,3

0,1

0,1

1,6

Registrert ledighet (nivå)

2,3

5,0

3,4

2,4

2,4

2,4

2,0

Styringsrenten (nivå)

1,2

0,4

0,0

0,5

1,0

1,3

2,4

Årslønn

3,5

3,1

2,4

2,6

3,0

3,3

3,8

Inflasjon - (KPI-JAE)

1,8

3,0

1,9

1,3

1,4

1,6

2,4

Boliginvesteringer

-0,5

-4,0

5,2

4,4

2,0

1,4

0,5

Kilde: Norges Bank Pengepolitisk rapport

BYGGEVIRKSOMHET I PERIODEN
BYGG SATT I GANG
År

BYGG FULLFØRT

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

31 647,0

31 643,0

29 948,0

30 091

32 844,0

30 373,0

29 604,0

28 397

Bruksareal i boliger – 1000 m2

4 021,4

3 923,0

3 845,7

3 908

4 152,5

3 859,8

3 675,1

3 519

Bruksareal i andre bygg – 1000 m2

5 654,0

5 619,7

5 332,2

5 760

4 713,9

5 043,3

4 980,2

4 506

Boliger i alt – antall

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

OMSETNING I GROSSISTLEDDET
År

Nominell total
omsetningsøkning

Rørleggerbedriftenes andel av
omsetningen (ekskl. offshore)

Nominell omsetning av
varmeprodukter

2019

10,550 mrd (2,2 %)

6,40 mrd (60,6 %)

609 (-0,5 %)

2020

10,987 mrd

6,622 mrd

582 mill

2021

11,823 (7,8%)

6,662 mrd (56%)

606 (4,2%)
Kilde: NRF (2019, 2020) og Virke (2021)
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MEDLEMSFORDELER
Som medlem av Rørentreprenørene Norge får du tilgang til en
rekke medlemsfordeler. Ta tjenestene i bruk og sørg for å få mest
mulig igjen for medlemskapet. Det skal lønne seg å være medlem
i Rørentreprenørene Norge!

INFORMASJON
Rornorge.no oppdateres jevnlig
med siste nytt fra bransjen og
organisasjonene. Medlemmer har
adgang til lukket medlemsportal, og
mottar månedlige nyhetsbrev med
informasjon fra foreningen.

SYNLIGGJØRING
Vi jobber for å synliggjøre de seriøse
aktørene i rørbransjen, overfor interne
og eksterne målgrupper.

FORSIKRING
Vi har gunstige avtaler om bl.a. yrkesskadeforsikring, næringsbilforsikring,
bedriftsforsikring og helseforsikring.

GARANTI
Rørentreprenørene Norge har
inngått avtale om garantiordninger i
byggesaker som alle medlemmer kan
benytte seg av.

RØRHÅNDBOKA
RABATTAVTALER
MØTEPLASS
Som medlem har du tilgang til et
bransjefellesskap på tvers av
markedsorientering og geografi.

ADVOKATHJELP
Medlemmer har kostnadsfri tilgang til
juridisk bistand fra administrasjonen.
Bedrifter med inntil 50 ansatte tilbys
meget gunstig advokatforsikring.

NÆRINGSPOLITIKK
Rørentreprenørene Norge arbeider for
å styrke og bedre bransjens rammebetingelser.

MEDLEMSSERVICE
Medlemmer kan kontakte
Rørentreprenørene Norge for hjelp
med arbeidsgiverspørsmål, tvistesaker,
kontraktforståelse og tekniske
spørsmål.

KOLLEKTIV TJENESTEPENSJON
Vi har avtale om kollektiv tjenestepensjon til gunstige betingelser
uavhengig av pensjonsordning.

PROFILERING
Medlemmer oppfordres til aktiv
profilering av sitt medlemskap.
Rørentreprenørene Norges emblem
symboliserer seriøsitet, kompetanse
og kvalitet. Logg inn i medlemsportalen
for fri tilgang til profilmal og relevante
filer.

Medlemmer har tilgang til en rekke
fordelsavtaler fremforhandlet av både
Rørentreprenørene Norge og BNLfellesskapet.

REKRUTTERING OG
UTDANNINGSPOLITIKK
Foreningen jobber aktivt mot
myndigheter for å sikre god og relevant
utdanning i tråd med bransjens behov.
Vi driver rekrutteringsarbeid rettet
mot ungdom i nært samarbeid med
bransjens 13 opplæringskontorer.
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KURS- OG LÆREMATERIELL
Vi utvikler kurs- og læremateriell som
gir medlemmer lett og rimelig tilgang
til oppdatering og videreutvikling.
Organisasjonen utvikler også felles
kompetanseplattform for lærlinger:
e-læring og iFag.

KURS
Vi utvikler og organiserer kurs for
medlemmer. Deriblant våtromskurs,
baskurs og prosjektlederkurs, samt
kurs innenfor standarder, kontrakter og
tolkning av regelverk.

RØRFAG
Tidsskriftet eies av Rørentreprenørene
Norge. Medlemmer mottar bransjens
ledende magasin helt gratis. Kun
medlemsbedrifter er søkbare i
Rørleggerguiden på rorfag.no

HÅNDVERKERKLAGENEMNDA
Organisasjonen er part i klagenemnda
som behandler tvister mellom
forbruker og medlemsforetak.

FIRMAVERKTØY
Våre firmaverktøy er utviklet for å
forenkle bedriftenes arbeidshverdag,
og gjør det enkelt å oppfylle krav
til dokumentasjon, rapportering og
kvalitetssikring (RørWeb og RørApp)

Medlemmer mottar hvert år
Rørhåndboka gratis og automatisk.

MARKEDSPROGNOSER OG
MARKEDSANALYSER
Medlemmer får tilgang til
nøkkeltallsanalyse og prognosetall
for byggnæringen generelt og
rørbransjen spesielt. Logg deg inn
i medlemsportalen for å laste ned
rapporter.

FORBRUKERMATERIELL
Forbrukerportalen skikkeligrørlegger.
no driftes av organisasjonen og tilbyr
objektiv informasjon til forbrukerne om
blant annet valg av fagfolk og produkter.
Medlemmer profileres på nettsidene.
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HÅNDVERKERKLAGENEMNDA
Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers
eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.
Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov
om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker.
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to
representanter fra Huseiernes Landsforbund.
Det ble i 2021 avholdt 7 møter i Håndverkerklagenemda og totalt 10 klagesaker til nemndsbehandling. Det ble registrert
og behandlet i Klagenemnda 2 klagesaker mot rørleggere i perioden. I en sak var konklusjonen delt, i den andre fikk
klager medhold.

KLAGENEMNDA FOR HÅNDVERKERTJENESTER PÅ FAST EIENDOM
Muntlige/skriftlige klager/henvendelser til klagenemnda som er avvist, fordelt på medlemmer/ikke
medlemmer i de 5 bransjeforeningene som står bak Klagenemnda. Saker som gjelder ikke-medlemmer,
klagebeløp under kr 5.000 eller hvor øvrige vilkår for klagebehandling ikke er oppfylt blir avvist.
2021
Antall pr. bransje
Medlem

Antall pr. bransje
Ikke medlem

Antall henvendelser
Tilsammen

2

2

11

13

EBA

3

3

EL

6

6

Bransje
VBL
RØR

2

NAML

r

Andre

3

22

25

Tilsammen

5

44

49

STATISTIKK – ALLE BRANSJER
Saker som er løst i minnelighet eller blitt behandlet av Nemnda i 2021.
Bransjer Behandlet
Pris
BLIKK

1

EBA

0

EL

7

NAML

0

RØR

2
10
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Løst i
minnelighet

Hva klagen gjelder
Tidsforbruk

Utførelse
eller mangel

Avtalefortolkning

Følgeskader

2

4

1

1

Avgjort av Nemnda
– utfall i favør av:
Forbruker Delt Foretakt Avvist

1
1

1

1
1

1

2

1

1

2

4

3

3
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LOVER, FORSKRIFTER, NS
- VIKTIGE SAKER I PERIODEN

SENTRAL GODKJENNING – OVERGANGSORDNING TIL
1. JULI 2023
Etter klare signaler fra byggenæringen fant Kommunal
og moderniseringsdepartementet (KMD) nok en gang å
utsette overgangsreglene for de nye formalitetskravene
til utdanning i SAK-forskriften som egentlig trådte i kraft
fra 1.1.2016. Samtidig holder departementet fast ved
tidligere vedtak om at man ikke trenger ansatte fagfolk for
å drive i UTF klasse 1, 2 og 3 så lenge man har relevant
ingeniørkompetanse på plass i foretaket.
LOVREGULERING AV YRKER
Rørentreprenørene Norges jobber for å få lovregulert
rørleggeryrket slik blant annet Byggkvalitetutvalgets
har foreslått. I samarbeid med Fellesforbundet har vi
utarbeidet forslag til forskriftsendring etter modell av
dansk lovgivning og jobber for å oppnå politisk støtte
for dette. Det har vært jobbet med å sikre bred støtte
bransjen for forslag vi jobber for.
Slik vi ser det er en fremtidig lovregulering av yrkene
for rørleggere og kulde- og varmepumpeteknikere
(montører) nødvendig. VVS-tekniske installasjoner i bygg
øker i omfang og har en økende grad av kompleksitet,
vanskelighetsgrad og HMS-relaterte forhold - som gjør
at konsekvensene blir store ved feil utførelse. Dersom
installasjonene ikke fungerer og blir installert feil har det
store samfunnsmessige- og personlige konsekvenser
mht. brannsikkerhet, hygiene, smitte, sykdom, liv og
helse, forurensning, miljøskader og ikke minst økonomi.
Med økende grad av digitalisering og samspill mellom
tekniske installasjoner med hensyn til brannsikkerhet,
styring, overvåking, drift og vedlikehold erfarer vi at
tekniske installasjoner i komplekse bygg (sykehus, industri
ol) utgjør opp mot 50% av de totale byggekostnadene.
En personlig godkjenning med kompetansekrav
som omfatter en samlet helhetsvurdering av formell
utdanning, yrkeserfaring og realkompetanse vil redusere
risikoen for skader. I tillegg er det en betryggelse og
trygghet for byggherrer og kunder – både profesjonelle
og uprofesjonelle – ved bestilling av oppdrag. Ved å
innføre lovregulerte yrker for rørleggere og kulde og
varmepumpeteknikere sikrer man i større grad at alle
tekniske installasjoner i bygg utføres av kvalifiserte
utøvere på lik linje med elektro og heis.
ARBEID MED OPPLÆRINGSLOVEN
Det har i 2021 blitt lagt ned et stort arbeid i forbindelse
med høring på ny opplæringslov. RørNorge stilte med
representant inn i NHOs arbeid med å kommentere
hele loven, mens vi valgte å sende eget høringssvar
spesielt angående opplæringskontorenes rolle og
hvor opplæringskontrakten for lærlinger hører hjemme.
Oppsummeringen i vårt høringssvar til ny Opplæringslov
ble som følgende:
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Hvis Opplæringskontorene ikke defineres med et
opplæringsansvar i Opplæringsloven, er det sannsynlig
at mange små- og mellomstore bedrifter ikke vil påta seg
dette ansvaret selv. Det vil etter all sannsynlighet bety færre
læreplasser og betydelig færre læringsarenaer for bl.a. de
tradisjonelle håndverksfagene. I ytterste konsekvens vil
viktig fagkompetanse og tradisjoner gå tapt, i tillegg til
manglende arbeidskraft for samfunnet. Uten det formelle
opplæringsansvaret kan opplæringskontorene miste den
rollen de i dag har, som får medlemsbedriftene til å forplikte
til et felles opplæringsansvar, ikke kun egen bedrift.
En eventuell endring i opplæringskontorenes rolle griper
inn i dynamikken mellom lærebedrift og opplæringskontor
og forhindrer opplæringskontorenes mulighet til å sammen
komme frem til gode modeller for organisering og kvalitetssikring av opplæringen. Hvis lovgiver bryter inn i denne
dynamikken og pålegger en løsning, vil det byråkratisere
prosessen sammenlignet med når virksomhetene
kan velge selv, og gi en mye mer tungrodd og kostbar
organisering. Det vil også endre det viktige samarbeidet
mellom skole og næringsliv der opplæringskontorene er
en formidler og pådriver for å skape flere læreplasser.
Ved å ha kontakt med mange lærlinger og virksomheter
får opplæringskontorene kunnskap om tilstanden i sin
bransje. Hvorfor er det mange som ikke får læreplass?
Hva påvirker om en lærling fullfører eller ikke? Denne
kunnskapen er med på å gi fylkeskommunene bedre
innsikt, som igjen kan gi bedre dimensjonering av
videregående opplæring og gjøre elevene bedre rustet
for overgangen fra skole til virksomhet. En slik dynamikk
forutsetter at opplæringskontorene har en lovfestet rolle.
Våre medlemsbedrifter har frivillig meldt seg inn i sine
opplæringskontor for å få hjelp til administrasjonen
av læreforholdene, og ønsker i svært liten grad å selv
forholde seg til fagopplæringsavdelingen i de respektive
fylker. Videre tilbyr våre opplæringskontor et faglig tilbud
til lærlingene som er definert av medlemsbedriftene. Hvis
opplæringskontorene ikke lenger skal være kontraktspart,
vil disse funksjonen forsvinne. Når opplæringskontorene
er definert i loven og fortsetter som kontraktspart,
forutsetter vi at opplæringskontorenes rolle blir nærmere
definert i forskrift.
Departementet ber også om høringsinstansenes
synspunkter på om det bør være andre regler for heving
av lærekontrakt i trepartsforhold enn forholdet er
hvor både lærekontrakt og arbeidskontrakt er inngått
mellom de samme to parter. Det er vår oppfatning
at det er avgjørende for lærlingens stillingsvern
at opplæringskontorene er juridisk ansvarlig for
lærekontrakten.
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« Rørhåndboka har blitt en anerkjent bransjestandard
som produseres og eies av Rørentreprenørene Norges
medlemsbedrifter. »

ADMINISTRATIVE SYSTEMER
FREMTIDENS SYSTEMER FOR KS, HMS, BYGGSØK,
DDV OG FDV
Cordel Norge As og Rørentreprenørene Norge har inngått
avtale om videre drift og videreutvikling av RørWeb fra
01.01.2020. I den forbindelse er det lagt en plan for å sikre
en god og langsiktig løsning for brukerne av RørWeb og
webSystemet. Planen innebærer betydelige forbedringer
og endringer i løsningen. Nå er vi i gang med utvalgte
pilotbedrifter for den første modulen i ny løsning.
VIDEREFØRING AV RØRWEB OG WEBSYSTEMET
I samarbeid med Cordel Norge AS viderefører vi nå
systemene til tre nye- og sammenhengende moduler
”Cordel KSIHMS”, ”Cordel BYGGSØK” og ”Cordel
DDVIFDV”. Modulene har naturligvis full kompatibilitet med øvrige moduler i Cordel datasystem. Den nye
”RørWeb” utvikles og identifiseres med ”I samarbeid
med Rørentreprenørene Norge” og er frittstående og kan
brukes uavhengig av andre moduler i Cordel datasystem.
Bedrifter som har brukeravtale/lisens for webSystemet/
RørWeb viderefører denne til den nye løsningen uten
ekstra kostnader.
PLANLAGT FREMDRIFT OG LANSERING FOR NYE
MODULER:
- RørWeb erstattes av moduler nedenfor fra 01.01.2022
- Cordel KSIHMS – I full drift fra 2022
- Cordel BYGGSØK – Er satt i drift høsten 2021 og
videreutvikles fortløpende i 2022
- Cordel DDVIFDV” – Brukere av Cordel har tilgang i dag,
øvrige kan ta modulen i bruk i løpet av 2022.
WebSystemet er fullt operativt ut 2022
webSystemet er fullt operativt ut 2021
For å sikre at alle får god tid til å planlegge overgang
til ny løsning har vi besluttet at det gamle websystemet
vil være operativt ut 2022. Supporthenvendelser
vedrørende webSystemet skal håndteres som tidligere
av Rørentreprenørene Norge via link i systemet. Løsning
for nedlasting og arkivering av gamle prosjekter vil vi
komme tilbake til senere. Bruk av webSystemet parallelt
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med de nye modulene medfører ingen ekstra kostnader
for bedriftene.
Veien videre
VEIEN VIDERE
Det vil bli gjennomført kurs og opplæring av ulik art
(webinarer, nettkurs, videoer ol) som tidligere annonsert.
Samarbeidet mellom Rørentreprenørene Norge og
Cordel Norge AS fortsetter. Cordel Norge AS er systemansvarlig, mens Rørentreprenørene Norge er ansvarlig
for det faglige innholdet. Dette vil sikre en god løsning
for medlemmene i Rørentreprenørene Norge og
brukere av den nye løsningen.
VIKTIGSTE OPPDATERINGER I 2021
Også i 2021 har det vært hovedfokus på oppdatering av
rutiner og sjekklister for smittevern som følge av Covid
19. I tillegg er en del sentrale- rutiner og byggeblanketter
oppdatert.
rørhåndboka 2022
I 2022-utgaven av Rørhåndboka er 21 blader nye eller
revidert.
Ny og lettere papirutgave - oppdatert versjon på 650 sider
Årets papirutgave er en kraftig slanket og oppdatert
versjon på 650 sider, som nå er lettere å benytte under
utførende arbeid. Med boken følger også én unik lisens
til en tilhørende app, som lett lar deg lese og søke i boken
på en mobil enhet. Papirversjonen av Rørhåndboka er nå
i sitt 28. år.
Rørhåndboka Pluss, digital utgave 2022
Digitalversjonen, Rørhåndboka Pluss er den komplette
utgaven av Rørhåndboka og fås kun gjennom et
abonnement i NemiTeks kompetansebibliotek.
Rørhåndboka Pluss kommer med alle kapitler for
utførelse, prosjektering og administrasjon. Her får
du også tilgang til eldre utgaver og en håndbok om
vannskader fra Mycoteam inkludert.

I appen kan du enkelt navigere og søke deg frem på en
mobil enhet. Dette gjør boken svært brukervennlig
under utførelse av rørleggerarbeid.
Rørhåndboka 2022 ble lansert i desember 2021.
OPPLAG RØRHÅNDBOKA
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Bøker

Rørhåndboka 2019

Digital

Totalt

Rørhåndboka 2020

Rørhåndboka 2021
RS’KALK/CORDEL - PROGRAM FOR ANBUDSKALKULASJON
RS’Kalk er en modul i Cordels datasystem: Et komplett
kalkulasjonsprogram for anbudsberegning og kalkulasjon
av mindre jobber og tilbud, samt beskrivelser av disse.
Rørentreprenørene Norge har i nærmere 20 år samarbeidet med Cordel Norge – og har hovedansvar for
oppdatering av akkordtariff og koblinger av arbeidslønn
mot varekoder fra grossist.
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ANTALL DELTAKERE PÅ KURS FRA 01.01.2021-31.12.2021
Våtromskurs

403

Baskurs (digitalt)

82

Kalkulasjonskurs
(digitalt)
Konflikt i prosjekt,
Nord Norge

71
50
10

NS 8417 Avdeling Vestfold

20

NS 8417 Avdeling Buskerud

12

NS 8417 Avdeling Romerike
0

KURS OG KOMPETANSE
KURS OG KOMPETANSE
Det arrangeres årlig en rekke kurs i regi av Rørentreprenørene Norge.
Kursene arrangeres etter behov og etterspørsel. I tillegg til tradisjonelle kurs
tilbys nå også en egen nettskole. Oversikt over kurstilbudet er tilgjengelig på
rornorge.no
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VÅTROMSKURS
Et av de mest etterspurte kursene i regi av
Rørentreprenørene Norge er grunnmodul og fagmodul
A - våtrom. I 2021 ble det også gjennomført mange
våtromskurs: Rørentreprenørene Norge dekker mer enn
40% av det totale kursmarkedet i Norge for denne type kurs.

av sentrale emner som basen har behov for i sitt virke
på byggeplass. De nye digitale baskursene er svært
populære og gjennomføres jevnt og trutt med deltakelse
fra hele landet. De første oppsatte kursene i 2021 ble
fulltegnet i løpet av noen timer og ble gjennomført med
positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

DIGITALT KURS I KALKULASJON OG
ANBUDSBEREGNING
I kjølvannet av Korona pandemien har Rørentreprenørene
Norge i samarbeid med Cordel Norge AS utviklet og
tilpasset et digitalt kalkulasjonskurs som går over tre
dager a’ 3 timer. Kurset består av kalkulasjonsteori
og bruk av RS’Kalk/ Cordel som kalkulasjonsverktøy.
Kursene er svært populære og gjennomføres jevnt og
trutt med deltakelse fra hele landet. Alle oppsatte kurs
har i løpet av kort tid blitt fulltegnet og gjennomført med
positive tilbakemeldinger.

RØRENTREPRENØRENE NORGES NETTSKOLE

DIGITALT BASKURS
Baskurset ble også digitalisert og tilpasset av
Rørentreprenørene Norge i kjølvannet av Korona
pandemien. Også dette digitale kurset går over tre dager
a’ 3 timer. Innholdet i kurset er oppdatert og består
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Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med andre
bransjeforeninger utviklet tilbud for nettbaserte kurs.
Det nettbaserte tilbudet omhandler i hovedsak kurs
innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Nettbaserte
kurs er fleksible og gjennomføres når det passer
deltakeren.
SAMARBEIDSAVTALE MED VVS EKSPERTEN,
RØRKJØP OG RØRENTREPRENØRENE NORGE
Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med andre
bransjeforeninger utviklet tilbud for nettbaserte kurs.
Det nettbaserte tilbudet omhandler i hovedsak kurs
innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Nettbaserte
kurs er fleksible og gjennomføres når det passer
deltakeren.
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UTDANNING
NYTT FAGSKOLETILBUD INNEN VANNHÅNDTERING
Rørentreprenørene Norge har deltatt i utvikling av
fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann
ved Norges grønne fagskole – Vea. Første kull med
studenter startet opp studiet høsten 2020. I tillegg til
VEA er Maskinentreprenørenes Forbund og Norske
anleggsgartnere samarbeidspartnere. Det er et europeisk
prosjekt, med støtte fra Erasmus+, der Norge samarbeider
med seks land om kvalitetsmål for denne viktige framtidige
utdanningen.
Les mer

NYE STUDIEPLANER FOR KEM FAGSKOLEUNDERVISNING
Rørentreprenørene Norge har ledet en arbeidsgruppe
opprettet av Nasjonalt fagskoleråd for oppdatering og
revisjon av fagplaner for KEM-studiet. Arbeidsgruppen
har bestått av Oddgeir Tobiassen (direktør kompetanse
& utvikling hos Rørentreprenørene Norge), Roy Peistorpet,
(sivilingeniør/lektor Fagskolen Innlandet) og Rune Brattland
(VVS-Ingeniør/Fagansvarlig KEM Fagskolen i Agder).

Årets Lærebedrift 2021
Dagens lærebedrifter er en bærebjelke i fag- og yrkesutdanningen. I lærebedriftene utvikles og videreføres
verdifull yrkeskompetanse som samfunnet er avhengig
av. Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre
lærebedriftenes samfunnsverdi, og samtidig løfte frem
og gi honnør til de usynlige læremesterne, og arrangerte
derfor for første gang kåringen Årets lærebedrift i 2018.
Av en rekke foreslåtte bedrifter ble fem finalister valgt
ut etter kriterier som forsøker å så rettferdig som mulig
måle faglig kvalitet på opplæringen, ivaretakelse av
lærlingene og engasjement for utdanning. Gran VVS AS
ble kårets som Årets Lærebedrift 2021.
Tidligere vinnere er:
2020: Eriksen & Jensen AS
2019: Telerør AS
2018: Chr. M. Vestrheim AS

MESTERUTDANNINGEN
I 2021 ble det tildelt 114 nye mesterbrev i rørleggerfaget.
Bransjens egen mesterutdanning, blimester.com, sto for
uteksaminering av 28 rørleggermestere i 2021. Det vil si
25% av totalt uteksaminerte.
Til sammen er det 2113 aktive rørleggermestere registrert
i mesterregisteret. Mesterutdanning er lagt inn i fagplanen
til den modulbaserte tekniske fagskolen, slik at kandidatene
kan få mesterbrevet etter fullført løp. Forutsetningen er
beståtte eksamener, svennebrev i rørleggerfaget og
nødvendig praksis i henhold til mesterbrevlovens krav.
Rørentreprenørene Norge er representert i teknisk
fagskole både i fagplanoppbygging, undervisning,
oppgavenemnd og sensorkollegiet med Martin Andersen
(RørNorge) og Oddgeir Tobiassen (RørNorge).

Forslag til nytt navn for studiet – VVS- og klimateknikk
Arbeidsgruppen har foreslått nytt navn på studiet
“VVS- og klimateknikk”. Bakgrunnen for forslaget er at
det nye navner er mer beskrivende for studieretningen,
og brukes blant annet av UIT, NTNU og bransjen for øvrig.
Åpen prosess – bred involvering
Det har vært en åpen prosess og bred involvering med
innspillsrunder på planutkastet i første kvartal av 2021
og de aller fleste tilbakemeldingene var enig i at det
var på sin plass med en navneendring, samt i de øvrige
forslagene til innhold i de nye fagplanene. Det er viktig
at fagskolesektoren og partene i arbeidslivet er delaktig
i dette arbeidet slik at vi får en utdanning som tjener
bransjen på en best mulig måte.

Daglig leder Bergljot Woll og direktør Georg Gran i
Gran VVS er stolte over å ha mottatt hederstittelen
Årets Lærebedrift 2021.

LÆREPLANARBEID VG2 OG VG3
Fra oppstart skoleåret 2021-2022 ble de nye læreplanene for
VG2 rørleggerfaget endelig tatt i bruk. For elevene betyr det
at de får mer tid til å fordype seg i rørleggerutdanningen og
at bransjen får flere lærlinger med mer faglig styrke.
De nye læreplanene for VG3 (læretiden) tas i bruk fra høsten
2022. Rørentreprenørene Norge jobber sammen med de
andre bransjeforeningene i BNL for at Udir skal sørge for at
alle som skal opp til en fag/svenneprøve må gjennom en
teoretisk prøve før avsluttende praktisk prøve.

Hovedinnhold i revisjonen
Hovedrevisjonen handler om oppdatering til dagens
begreper og prinsipper i VVS- og byggebransjen, med
økt fokus på BIM, miljøsertifikater, gjeldende standarder
samt mer harmonisering mellom pensum og teknisk
forskrift og begreper. Det er viktig at det myndigheter,
arbeidsliv og utdanningsinstitusjonene har en felles
forståelse for språk og begreper og at innhold er i tråd
med forventninger og behov som studentene møter
etter endt utdanning.
Nye fagplaner forventes å bli tatt i bruk høsten 2022.

28 | Årsmelding 2021

VIKTIG SAK
I PERIODEN

Reportasje midtveis i NM i rørleggerfaget 2021 - Jevnt i
rørlegger-NM
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REKRUTTERING
ENDA ET SPENNENDE KORONAÅR
Rekrutteringsarbeidet i 2021 har vært både spennende
og uforutsigbart, akkurat som i 2020. Det som fungerte i
2020 var ikke nødvendigvis fasiten for 2021, ungdommen
snur seg raskt og digital tretthet er et begrep også vi som
jobber med rekruttering til rørfaget må forholde oss til.
Overordnet er det Rørentreprenørene Norge som arbeider
med rammeverk og myndighetskontakt på rørfagets
vegne. Det som peker seg ut som mest spennende i
dette året er den store økningen i søkertall. Aldri har
flere ønsket å bli rørlegger. Aldri har flere jenter søkt seg
til vg2 rør. Aldri har norske rørleggerbedrifter hatt flere
lærlinger, ei heller flere jenter enn akkurat i 2021. Alt
tyder på at det vi gjør fungerer. Våre opplæringskontorer
har i større grad enn i 2020 fått være ute på skoler og
til stede på rekrutteringsaktiviteter, men på langt nær i
like stor grad som et “normalår”. Også i 2021 har vi vært
synlige på digitale flater.

I 2021 var det 17580 faglærte rørleggere i Norge, 525
flere enn i 2020. Andelen kvinner er nå på 2% mot 1,84%
i fjor. 369 kvinner jobber som faglært rørlegger. I 2020
søkte 791 seg til VG2 KEM. I 2021 har dette økt til 872
søkere til VG2 KEM og VG2 Rør. Dette er en økning på rett
over 10%. Andelen jenter som søkte har økt fra 34 i 2020
til 63 i 2021. I 2020 hadde vi 1899 løpende lærekontrakter
i rørleggerfaget. Det økte i 2021 til 2026 lærlinger, som er
en økning på 6,7%. Antallet lærekontrakter med kvinner
økte fra 92 til 119 – en økning på 29%.

SØKERTALL TIL RØRFAG
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BLI RØRLEGGER!
Blirorlegger.no har i 2021 utviklet seg til å være mer enn
en nettside, og er sammen med synlig aktivitet på sosiale
medier bærebjelken i rekrutteringsarbeidet. Innholdet på
sidene er under kontinuerlig endring, og står foran nye
større endringer i 2022. På Bli Rørleggersiden finnes
informasjon om yrket og oversikt over utdanningsveier
og utviklingsmuligheter som er nyttig for både ungdom,
foreldre, lærere og ansatte i rørbransjen. Siden lanseringen
av Bli Rørlegger i 2018 har mye skjedd og synliggjøringen
har også rettet seg mot voksne lærlinger. I tillegg til ungdom
i ungdomsskolen.
I løpet av 2021 testet vi ut å ha med rørambassadører på
NM i Rørfaget på Bygg Reis Deg. Våre rørambassadører
hadde sin første fellessamling, der de møttes in real life
i Oslo. Fokus var på å bli kjent, snakke om hva man kan
vise frem av rørleggerfaget slik at det fenger og hvordan
man skal gjøre det.

Vi har nå 16 Rørambassadører fra medlemsbedrifter i
hele landet, som på hvert sitt vis framsnakker yrket i og
utenfor jobben og på sosiale medier ved blant annet å ta
med seg følgerne ”på jobben”. Flere av ambassadørene
kan sees på Bli Rørlegger.

Det er laget filmer om mange av rørambassadørene.
Her kan du se en miks av flere av filmene.

SNAP CHAT EMOJI
(ta et bilde av denne
emojien mens du er i
snapchat så følger du
Bli Rørlegger)

Nettsiden www.blirorlegger.no hadde i 2021 over 13000
unike brukere, en økning på 20%. På Snapchat ble 532 000
unge i alderen 14–20 år eksponert for ulike annonser
om yrket fra november til februar. I tillegg ble det trykket
og digitalisert en oppdatert rekrutteringsbrosjyre, og en
presentasjon av rørleggerfaget ble sendt til rådgiverne
på samtlige av landets ungdomsskoler.
NM 2021
Yrkes-NM 2021 ble arrangert på Bygg Reis Deg.
Vinneren ble Daniel Skancke Wold fra Trondheim, som
avsluttet sin læretid i K. Lund med svenneprøve på åpen
scene foran et publikum på over 34 tusen mennesker.
Han konkurrerte om norgesmestertittelen med Sondre
Helland (Chr. M. Vestrheim) for Vestland, Nicolai Kolstø
(Andersen & Aksnes AS) for Oslo og omegn, Markus
Grefslie (Askim & Mysen Rør AS) for Viken og Håkon
Meyer Aressønn Lundeng (Caverion Norge AS) for
Nordland. Et svært høyt nivå kjennetegnet kandidatene,
som alle fikk bestått – og to fikk meget godt bestått.
I forkant av finalen på Bygg Reis Deg vant kandidatene
enten lokale mesterskap eller ble spesielt utvalgt av
sine opplæringskontorer til på delta.

Her er noen av rørambassadørene samlet høsten 2021. Odin (Assemblin/Arve
Hagen) Severin (Grønne VVS) Ida (Flis & Bad Comfort Lier) Kjartan (Caverion
Ålesund) Katrine (Horghagen) Sondre (Haaland Romerike) Britt Synnøve (Sig
Halvorsen) Ida (Halvard Thorsen).
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Synliggjøring av et attraktivt og teknisk utfordrende
rørleggeryrke, samt å forsterke yrkesstolthet er hovedintensjonene ved norgesmesterskap i rørleggerfaget, som
RørNorge har arrangert siden tidlig 90-tall. Til sammen
11 tradisjonelle mediepublikasjoner publiserte 30 artikler
om Rørlegger-NM 2021 i løpet av perioden arrangementet
ble holdt, med et potensielt leserantall på 697 071.
Også i sosiale medier økte engasjement, respons og
følgerantall betraktelig som konsekvens av presseplanen
for Rørlegger-NM 2021.
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ENERGI OG MILJØ
I 2021 har vi knyttet oss tettere opp mot andre organisasjoner
som er opptatt av Energi og Miljø, selv om de på noen
områder har motstående interesser i forhold til elektrisitet.
I “Energinettverket” deltar organisasjoner som:
NELFO
NOVAP
Naturvernforbundet
VKE
Grønn Byggallianse
Norske Boligbyggelag
Solenergiklyngen
Nullutslipp
Bellona
Olje- og energidepartementet og Kommunal- og
distriktsdepartementet har bedt NVE og DIBK om
å utarbeide et underlag for en langsiktig strategi for
energieffektivisering ved renovering av bygninger.
Energimeldingen og innspill til regjeringsplattformen
er eksempler på felles henvendelser energinettverkets
medlemmer har hatt for å gi innspill til arbeid om
omhandler energi spørsmål.
Enova varslet 1.7.2021 endringer og reduksjon til
tilskudd til blant annet varmepumpe, sol og ventilasjon
– endringer som ser ut til å endres igjen i 2022. En positiv
nyhet er at man kan få tiltaksbonus dersom man kombinerer
forskjellige tiltak med vannbåren varme og væske/vann
varmepumpe.

er i vekst. Det finnes om lag 100 fjernvarme konsesjoner i
Norge. Det er frem mot 2030 varslet en økning i varme
produsert i Fjernvarmesystemer. I 2021 har man forberedt for
arbeid med prissetting av fjernvarmen. For vannbårne
komfortsystemer er dette viktige rammebetingelser.
2021 oppsummert viser at det er mange faktorer som stikker
kjepper i hjula for det grønne skiftet i Norsk byggenæring.
Kommunaldepartementet lempet i 2016 på krav til gjenbruk
av overskuddsvarme i energiloven, det har medført at
utbyggerne har kunnet bygge med elektrisk oppvarming
de siste fem årene. I 2021 har forbrukerne fått merke hvem
som betaler prisen for det. For å sikre økt utbygging av
vannbåren infrastruktur, som gir energiforsyningen flere
ben å stå på, er det viktig at folk opplever at det er lønnsomt
å investere i energisparende tiltak. Dagens strømkrise er
god nok grunn nok til å gjeninnføre krav til energifleksible
oppvarmingsløsninger i bygg.
NORSK FJERNVARME OG FJERNVARMEDAGENE
Fjernvarmeforeningen er en viktig samarbeidspartner
for Rørentreprenørene Norge. I 2021 bidro RørNorge
som møteleder på formiddagsseminaret som omhandlet
vannbåren varme. Rørleggeren muliggjør at man via
fjernvarme i 2020 leverte 6,1 TWH til oppvarming av bygg.
Av dette er 63% gjenvunnet eller omgivelsesvarme som
ellers ville gått til spille. Sjekk ut fjernkontrollen.no.

Strømprisene i siste halvdel av 2021 har gjort mer for
fortgangen i energieffektiviseringsarbeid enn noe annet.
Høye strømpriser har medført økt bevissthet og at
Enova revurderer sine tilbud. Salget av varmepumper
ble skyhøyt i 4de kvartal 2021. Etter to år med fallende
salg økte også salget av luft-til –vann og væske-til-vann
varmepumper med hhv 30 og 34% i siste kvartel. Væsketil-vann varmepumper økte med 8% i 2021. Dette gir
også økt salg av vannbårne oppvarmingsløsninger som
leveres av rørleggerbedriftene. Fjernvarmeproduksjonen
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rundt fagtekniske spørsmål og det stadige arbeidet med
rammevilkår. Fagpersoner hos Rørentreprenørene har
vært kilde i 24,11 prosent flere artikler i 2021 enn i 2020,
og synlighetsflaten har vært stabil.
RØRFAG
Rørentreprenørenes eget medlemsblad hadde i 2021,
1950 abonnenter av papirutgaven. Bladet produseres av en
uavhengig redaksjon, for å sikre uhildete saker og vinklinger.
Rørentreprenørene stiller i tillegg med noen egenproduserte
artikler, spiller inn stoff av bransjerelevans og adm. dir.
Marianne W. Røiseland skriver leder i hver utgave.
EKSTERNKOMMUNIKASJON
Løpende rådgivning og samarbeid med fagansvarlige i
organisasjonen har ført resultert i en rekke henvendelser
og dialog med myndigheter og andre beslutningstakere.

TOTALT ANTALL BRUKERE
AV RORNORGE.NO

PODCAST
Bare Rør med Eli & Poppe ble etablert i mars 2021 i
samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Grønne
VVS AS, med Eli Heyerdahl Eide (RørNorge) og Severin
Poppe Midteide (Grønne VVS AS) som programledere.
37 episoder ble publisert i 2021 på Spotify, ITunes og
Podbean, med et totalt antall nedlastninger på over 13.600.
Nye episoder av podcasten promoteres regelmessig
hver mandag på, parallelt med episodepublisering,
på Facebook og Instagram.

KOMMUNIKASJON
OG MARKEDSFØRING

53 471

79 168

2019

2020

291 178

2021

(Kilde: Google Analytics)

SYNLIG I MEDIENE:
I tillegg til daglig drift av rornorge.no, publisering i sosiale
medier og pressehåndtering har planlegging og oppfølging
av ulike arrangementer og kampanjer stått sentralt i
perioden. Det har vært kommunikasjon rundt webinarer,
kurs, konferanser og arrangementer som Årets Lærebedrift,
generalforsamling og ikke minst rekrutteringsprosjektet
BliRørlegger.

innen internkommunikasjon. Direkte epost til medlemmer
med viktig informasjon om blant annet kontrakter og forskrifter
er også en vital del av vår medlemskommunikasjon.

Direktedialog med beslutningstakere og meningsbærende
synlighet i form av å være en naturlig kilde for bransjerelaterte
spørsmål i media, debattinnlegg og kronikker har vist seg
å gi større gjennomslag enn den tradisjonelle pressemeldingen,
som likevel med hell blir brukt i arbeidet med bransjemedier.

KRAFTIG NETTVEKST OGSÅ I ÅR
RørNorges nettsider er hjertet i kommunikasjonen mot
foreningens medlemmer. Totalt har nettsiden vært besøkt
av 38 243 unike brukere lokalisert i Norge. Det er en
oppgang på 42,13% siden 2020.

INTERNKOMMUNIKASJON
Løpende drift av rornorge.no og Rørentreprenørene Norge
på Facebook, LinkedIn og Instagram, samt utsendelse av
månedlige nyhetsbrev har vært de viktigste oppgavene

ØKT TILSTEDEVÆRELSE I MEDIA
Rørentreprenørene Norge etterstreber å være en foretrukken
kilde i rørbransjerelaterte spørsmål. Organisasjonen
får ofte får henvendelser fra fagpressen om uttalelser
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Kommunikasjonsavdelingen utarbeider også informasjonsmateriell – både digitalt og på papir, samt tar seg av
evalueringer etter gjennomførte arrangementer.

Totalt antall artikler vi er
sitert/nevnt i:

647
Potensielt antall lesere for
artiklene:

9 352 903
(Kilde: Retriever Norge)
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STYRETS ÅRSBERETNING 2021
RØRENTREPRENØRENE NORGE

REGNSKAP 2021

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeforening
for rørleggerbedrifter og organiserer i dag 620 bedrifter
med 15 lokalavdelinger spredt over hele landet. 27 av
medlemmene er medlemmer via NHO gründerbedrifter.
RørNorge har 593 ordinære medlemsbedrifter.

Direkte kommunikasjon med medlemmene har høy
prioritet. Det har vært gjennomført færre bedriftsbesøk,
men langt flere digitale møter. Jevnlige webinarer om
aktuelle temaer har gitt synlighet, samtidig som de
har økt medlemsservicen. RørNorge sender også ut
månedlige aktuelle nyhetsbrev.

Foreningen har kontoradresse på Majorstuen, Oslo.

MEDLEMSSERVICE OG MEDLEMSARBEID
Høsten 2021 startet vi i samarbeid med Nelfo et Teknisk
Jusforum. Det ble avholdt tre frokost-webinarer med
juss og kontraktsrett som ingredienser, i samarbeid med
advokatfirmaet Grette. Til sammen hadde de tre frokostmøtene ca 700 deltakere fra medlemsbedriftene til Nelfo
og RørNorge. Teknisk Jusforum møter et åpenbart behov
og er en stor suksess som skal videreføres.

Rørentreprenørene Norge er en av 14 bransjeforeninger i
Byggenæringens Landsforening, den nest største landsforeningen i NHO.
FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at
forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 2021
2021 har vært året der det uvanlige ble vanlig. Bransjen
har levd med mange karantener, høyt fravær, en del
plunder og heft, men har likevel holdt høy aktivitet.
I organisasjonen har aktiviteten vært høy, hjemmekontor
og Teams har vært hovedregel, men vi har fått gjennomført
flere større fysiske treff.
RørNorges kjerneoppgave er å bidra til attraktive og
lønnsomme rørleggerbedrifter. Alt vi gjør skal bidra til det.
Hvis en bare skulle trekke frem tre ting som er nye, eller
i særlig grad har preget 2021, så er det; satsingen på
faglige webinarer der det samlet har vært 1 032 deltakere,
podcasten Bare Rør med Eli og Poppe og et arbeid i hele
organisasjonen for å styrke samhandlingen, heve kvalitet
på medlemstilbudet og å styrke medlemmenes interesser.
2021 har vært et aktivt og godt år.
SYNLIGHET
Samarbeidet med Grønne VVS og Severin Poppe om
Podcasten Bare Rør med Eli og Poppe, har mangedoblet
synligheten ovenfor mange medlemmer. Første podcast
gikk på luften 24. mars 2021 og det ble produsert 37
episoder gjennom året. Temaene har variert fra politiske
samtaler med byrådsleder Raymond Johansen til innregulering av varmeanlegg. Når begge programlederne
har tatt svennebrevet så skaper det troverdighet og
engasjement i målgruppen.
RørNorge er synlig i fagpressen både når det gjelder
politikk og rammebetingelser, og når det gjelder
rørfaglige spørsmål og rekruttering i vid forstand.
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Teknisk Jusforum og andre webinarer har vært
gjennomført gratis for medlemmene. Disse små,
spissede kursene gir en åpenbar merverdi. Til sammen
har webinarene hatt 1 032 deltakere, der webinarene
som har vært direkte medlemsservice utgjør størstedelen
med 879 deltakere. De øvrige kursene er fagkurs.
Entreprenørkonferansen ble avholdt i begynnelsen av
november og hadde særlig søkelys på seriøst arbeidsliv,
markedsadgang og adkomst til tekniske installasjoner.
Generalforsamlingen ble sensommeren avholdt i
Trondheim på Hotell Britannia. Strenge koronatiltak til
tross, så var det høy deltakelse og gode tilbakemeldinger
på arrangementet.
Antall medlemsbedrifter er økende når en regner med
gründerbedriftene. Gründerprogrammet er et medlemskap for nyetablerte foretak, og det er mye som tyder
på at de fleste bedriftene som tegner seg som gründere
fortsetter som ordinære medlemmer.
Antall ansatte i medlemsbedriftene har gått svakt ned
også i 2021, med litt over 100 ansatte, det er en tredel
av reduksjonen i 2020 som da var på 336 arbeidstakere.
Omsetningen for medlemsbedriftene ligger på samlet
ca 17 milliarder kroner, det er en liten reduksjon på 1 %,
sammenlignet med året før.
Det er fortsatt flere rørbedrifter som ikke er organisert,
enn de som er det. 38 % av medlemsbedriftene har
tariffavtale, mens 62 % har det ikke. De store bedriftene
er alle organiserte, derfor har 63 prosent av arbeidstakerne
i medlemsbedriftene tariffavtale. Noen mellomstore
rørentreprenører står utenfor det organiserte arbeidslivet. Fra 2019 har det vært et krav til at bedrifter må ha
tariffavtale for å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå
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(utvidet innleie). Reglene har ikke vært kontrollert i
særlig grad og sanksjonene har vært få. Etter valget i fjor
høst er dette i ferd med å endre seg. Sentrale tillitsvalgte
og ansatte ved avdelingskontorene ble i 2021 grundig
informert om regelverket. Når årsberetningen undertegnes
i februar vet vi allerede at arbeidet med innleie og
tariffavtaler blir mer krevende i årene som kommer.

utvikling av portalen, samt gi et økonomisk bidrag til
rekruttering av nye kunder/lærlinger. Det er DataPower
Learning som drifter systemet som brukes av alle
opplæringskontorene.

Det store flertallet av rørbedrifter i Norge er små
bedrifter i servicemarkedet, mange av dem er en del
av et innkjøpssamarbeid, men ikke medlem i bransjeorganisasjon. I 2021 har vi inngått samarbeidsavtale
med både Rørkjøp og VVS Eksperten om kurs og skolering.
Samarbeidet er i startfasen, men det styrker alle parter
om kurssamarbeidet blir sterkt. Fra de to kjedenes side
er det også ønskelig å bidra til at flere tar mesterbrev,
kvalifiserer seg til og ønsker medlemskap i RørNorge.

Arbeidet med kvalitetssystemet RørWeb tar fortsatt noe
tid, selv om det er Cordel som skal drifte, ferdigstille og
utvikle systemet. RørNorge har holdt og holder fortsatt
det gamle web-systemet i drift, til det nye web-systemet
endelig er oppe og kundene er vel over i det nye systemet.

RørNorges medlemskontingent og serviceavgift økte
med ca. 149 000 kroner i forhold til 2020 og utgjorde
kr 23 522 000 i 2021. Det var i utgangspunktet budsjettert
med en og halv million lavere inntekter på grunn av
usikkerhet knyttet til korona. Driftsinntektene i 2021 ble
på kr 36 880 000, en økning på ca. 1 500 000 kroner fra
2020. Økningen skyldes i hovedsak en vesentlig høyere
kursvirksomhet enn tidligere.
FAGLIG AUTORITET
Kursvirksomheten har vært meget stor og både bas- og
kalkulasjonskurs er digitalisert. Kursene er gjennomført
med en mindre gruppe deltakere (ca. 10-15) og har
fungert meget godt. 153 deltakere har gjennomgått disse
kursene digitalt. I tillegg er det gjennomført 28 våtromskurs over hele landet, med til sammen 403 deltakere,
for det meste lærlinger, men også ansatte i bedrifter
deltar på kursene.
Det faglige kurstilbudet fra RørNorge i 2021 slår alle
rekorder, i tillegg kommer webinarene.
Rørhåndboka ble fornyet i 2021. Rørhåndboka er
tilpasset de utførende håndverkerne og alt som handler
om prosjektering og planlegging er tatt ut og er nå kun
tilgjengelig digitalt. Rørhåndboka er blitt lettere og mer
praktisk å ha med seg i verktøykassen. Rørhåndboka har
fått sin egen app og er tilgjengelig digitalt. Også strukturen
rundt Rørhåndboka er fornyet. RørNorge er en mer aktiv
eier som samarbeider med Nemitek om salg og markedsføring av den.
I 2021 er det arbeidet sammen med KIWA og FG for å
kunne tilby en sprinkelutdanning for både lærlinger og
ansatte i bedrift. Arbeidet blir forhåpentligvis ferdigstilt i
2022.
I 2021 ble det solgt lisenser for 3,7 millioner kroner i
Ifag. De siste årene er portalen modernisert og mye av
lærematerialet er gode, visuelle 3D-beskrivelser.
Det store prosjektet er fullført, og finansieringen er sluttført. De fremtidige inntektene på Ifag skal gå til videre
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Et eget digitalt smittevernskurs er holdt oppdatert og
tilbudt gratis til alle RørNorges medlemmer også i 2021.

REKRUTTERING OG OPPLÆRING
”Bygg Reis Deg” ble gjennomført i 2021, korona til tross.
Fem ungdommer fra hele landet konkurrerte om tittelen
norgesmester i rørleggerfaget og tok svenneprøven på
messestanden i Lillestrøm. Bygg Reis Deg skaper
oppmerksomhet og engasjement i lokalpressen både
i før, underveis og etter messen. Vi lykkes også godt i
å skape oppmerksomhet om rørfaget i sosiale medier
gjennom rørambassadørene som delte sine opplevelser
fra messen.
Korona har også i 2021 redusert muligheten for å være
til stede på lokale yrkesmesser. Derfor var Bli Rørlegger
med på ”Ta Utdanning”s digitale messer før søknadsfristen 1. mars i 2021. Som ett av få yrkesfag. Vi opplevde
stor interesse og at nesten 50 000 unge så vår ”bli rørlegger
film”.
Rekrutteringen har i 2021 fortsatt å skje på digitale
plattformer. Plattformen Bli Rørlegger når frem til
flest ungdommer på Snapchat. Rørambassadørene har
bidratt til å profilere faget og i 2021 laget vi flere filmer
med våre frontfigurer. Vi kjøper synlighet for filmer i
perioder det skjer mye rundt rekruttering og i forkant av
søknadsfristen til videregående skole 1. mars.
Antall søkere på VG1 bygg og anlegg sto stille fra 2019
til 2020. I 2021 økte søkertallene til rør. Dette er første
år med egen rørleggerlinje, tallene vi kan sammenligne
med må derfor være tall som inkluderer søkere til de
fagene som tidligere var i KEM, blikkenslager og taktekker.
Etter offentliggjøring av søkertall for 2022 kan vi
sammenligne tall som kun gjelder rørfaget igjen.
De fleste som skal bli rørleggere starter sin utdannelse
med VG1 bygg og anleggsfag, der har ikke søkertallene
økt de siste årene. Til tross for dette økte antall søkere
til VG2 Rør med 10%. 18% av alle som tar utdanning
innen bygg og anleggsteknikk er rørleggere. Vi er det
nest største byggfaget. Antall søkere til læreplass i
rørleggerfaget i 2021 var stabilt, noe vi mener er sterkt
når man tar koronausikkerheten i betraktning. Ser vi
på tallene fra 2017-2021 har antall søkere til VG2 KEM/
RØR økt med 47%! Det betyr at vi har stor oversøkning
noen steder i landet. Det er en positiv trend der økt
attraktivitet tiltrekker seg flere søkere. Flaskehalsen for økt

rekruttering i vårt fag er antall læreplasser, ikke skoleplasser. Vi må jobbe med å øke antall læreplasser.
Antallet jenter som har søkt seg til rørfag økte i 2021
med 85%. Det er ikke tvil om at det har sammenheng
med arbeidet som gjøres i Ingeborg-nettverket.
Det ble på høstparten gjennomført både opplæringsog faglærerkonferanse før koronapandemien igjen
stengte for fysisk aktivitet. Dette var nyttige samlinger
som bidro til å sikre kvalitet på opplæring av fremtidens
rørlegger.
RAMMEBETINGELSER
RørNorge har vært aktive i politisk påvirkningsarbeid i
2021. Det er blitt jobbet grundig og godt med blant
annet høringsuttalelse til opplæringsloven. Morten
Husa, avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge – Vest,
har representert RørNorge i arbeidet med både NHOs
og BNLs høringsuttalelser. Det har bidratt til at
organisasjonene står samlet om å kreve at opplæringskontorene fortsatt kan være kontraktspart.
I 2021 er det jobbet videre for å legge et grunnlag
for lovregulering av rørleggeryrket. Det betyr at en
rørlegger i fremtiden må ha svennebrev for å kalle seg
rørlegger. Det er en type sak som det tar lang tid å få
gjennomslag for. Arbeidet med å samle bransjen, hente
støtte hos Fellesforbundet og andre aktører som Nelfo,
VKE, Finans Norge og politikerne kom godt i gang i 2021.
I flere høringsuttalelser og internt i BNL jobber vi for at
byggets levetid også skal reflekteres i byggekostnadene.
Vannbåren varme er lønnsomt for den som skal eie en
bolig, men noe dyrere for boligprodusenten. Det er
avgjørende å legge byggets levetid til grunn for å få til
et grønt skifte. Bygg må bygges for å vare. Vi har deltatt
i et Energinettverk som jobber for gode klimatiltak og
energieffektive løsninger. Nettverket har presset tungt
på ENOVA slik at husholdningene får støtte til bærekraftige energitiltak. Høy strømpris gir god drahjelp for
mer energieffektive løsninger.
Bærekraft og klimatiltak går hånd i hånd med digitalisering.
RørNorge ble i 2021 medlem i PDT Norge og er aktivt
med i digitaliseringsarbeidet i BNL.
Koronakrisen la et godt grunnlag for samarbeid
mellom EBA, Nelfo og RørNorge. Det gode samarbeidet
har fortsatt i 2021. Medlemmene i Nelfo og RørNorge
har ganske like utfordringer når det kommer til
rammebetingelser. Mange medlemmer er også
medlem i begge organisasjonene. På mange områder
er medlemmene tjent med et godt samarbeid de to
organisasjonene imellom.
Sammen med EBA og Nelfo og andre aktører har vi
jobbet for å endre tolkningen av Konkurranseloven slik
at det blir mulig med arbeidsfellesskap i større prosjekter
der ingen av partene alene kunne levere tilbud. Dette
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arbeidet må fortsette. I fellesskap har vi gjennomført
kurs for å redusere konfliktnivået i næringen.
RørNorge var også medarrangør av byggenæringens
første klimakonferanse i Oslo, der EBA var hovedarrangør.
RørNorge deltar i flere fagkomiteer knyttet til
standardisering og krav i faget.
ARBEIDSGIVERI/TARIFF/LØNNSFORHANDLINGER
BNL forhandler lønn med Fellesforbundet på vegne av
byggenæringen. RørNorge har en representant, Thomas
Jørs fra Chr. M. Vestrheim AS, Kokstad, i forhandlingsutvalget. I 2021 var det mellomoppgjør der LO og NHO
ble enige om en ramme på 2,7 %.

« Foreningen har som mål at det skal råde
full likestilling mellom kvinner og menn, og
har innarbeidet en policy som tar sikte på at
det ikke forekommer forskjellsbehandling
grunnet kjønn. »

innkjøpt og er tilgjengelig i lokalene våre. Foreningen har
som mål at det skal råde full likestilling mellom kvinner
og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at
det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Administrasjonen var ved utgangen av 2021 åtte ansatte,
der fem er kvinner og tre er menn. En ansatt sluttet ved
årsskiftet og det er i gang arbeid for å finne hans erstatter.
Foreningens styre består av 12 menn.
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp
som kan være til skade for det ytre miljø. RørNorge er
Miljøfyrtårn-sertifisert.

RørNorge har gjennom BNL vært opptatt av seriøsitetsbestemmelser som ikke fjerner all fleksibilitet for
underentreprenør. Vi har sammen med EBA forsøkt å
påvirke politikere i Viken til at også underentreprenører
skal kunne leie inn og ha mulighet til å sette ut enkelte
oppgaver. RørNorge støtter alle krav til fagutdannelse
og lærlinger, og ønsker bedre kontroll av eksisterende
regler, fremfor ytterligere innstramninger.

Oslo, 10.02.2022

POSITIVT RESULTAT
Kontingenten til BNL var i 2021 på om lag tre millioner
kroner.

Nestleder
CARSTEN SKOTTNER ENGH

Styreleder 				
TORKILD KORSNES 		

Årsresultatet viser et overskudd før skatt og er uten
fondsinntekter på 1 959 000 kroner i 2021, det er 1 347 000
ned sammenlignet med overskuddet i 2020 på 3 306 000
millioner kroner. Inntektene fra finanspostene var i 2021
på 743 000, mot 506 000 året før.

Styremedlem
PAAL R. JØRS

Det gode økonomiske resultatet kommer først og fremst
fordi inntektene ble høyere enn forventet, både kontingentinntektene og inntekter fra kursvirksomhet. I tillegg har
det vært noe redusert reisevirksomhet som følge av
pandemien og vi har gjennomført planlagt arbeid
rimeligere enn ventet.

Styremedlem 			
EIRIK AUALE

Det er ikke et mål å drive med overskudd, men det er et
mål å drive nøkternt. Vi har drevet nøkternt. De to siste
korona-årene har vært spesielle, men det er fortsatt
knyttet stor usikkerhet til senvirkningene av pandemien.
RørNorges fondsplassering var ved årsskiftet på kr 8 932 821
millioner kroner, hvorav 668 758 kroner er resultatført
avkastning i 2021. Samlet ble resultatet av finanspostene
på 743 358 kroner. Foreningen har god likviditet.
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Arbeidsmiljøet anses som godt, men det var krevende med
nye nedstengninger på høstparten, etter at arbeidslivet
hadde fungert nær normalt for noen måneder. Det har
vært lavt sykefravær i 2021, men en ansatt har hatt
omsorgspermisjon og jobbet i 70-stilling. Det har ikke
blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen.

Styremedlem
BJARTE BJELKARØY

Styremedlem
STIG ATLE FYLLING
Styremedlem 			
HELGE RANHEIM
Styremedlem 			
KURT OVE LODGAARD
Styremedlem
PER HARALD OLSEN
Styremedlem
ÅKE SCHERFFENBERG
Styremedlem 			
KNUT JENSEN
Styremedlem
TROND HAGEN
Adm. direktør
MARIANNE WÆTNES RØISELAND

Det er gjennomført hjertestarterkurs og hjertestarter er
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RESULTATREGNSKAP
(Beløp i 1.000 kr)

BALANSE
Noter

2021

2020

Regnskap

Regnskap

(Beløp i 1.000 kr)

Medlemskontingent/serviceavgift
Kurs- og oppdragsinntekt
Opp/ut inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

23 522

23 373

3 318

2 164

937

914

9 103

8 924

36 880

35 375

Endring i beh. av varer under tilvirkning

EIENDELER
161

160

Sum immaterielle eiendeler

161

160

44

74

44

74

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

661

Andre langsiktige fordringer

4

975

950

Sum finansielle anleggsmidler

1 637

1 612

Sum anleggsmidler

1 842

1 846

19

26

Styremedlem 			
HELGE RANHEIM

717

1632

Styremedlem 			
KURT OVE LODGAARD

2 279

2060

2 996

3 692

Styremedlem
PER HARALD OLSEN

8 933

8 264

Styremedlem
ÅKE SCHERFFENBERG

8 933

8 264

9 303

7 321

Sum omløpsmidler

21 250

19 303

Sum eiendeler

23 092

21 149

10 772

30

98

Husleie og drift av lokaler

1 160

1 206

Omløpsmidler

Kjøp av tjenester

4 065

3 882

Varer

Reise-, møte-, og representasjonskostnader

3 830

1 977

Fordringer

Annen driftskostnad

10 693

10 305

Kundefordringer

Sum driftskostnader

34 920

32 069

Andre kortsiktige fordringer

1 959

3 306

Driftsresultat

Annen renteinntekt

85

16

670

517

Annen rentekostnad

-1

-12

Annen finanskostnad

-10

-14

-1

-1

743

506

2 703

3 812

-600

-780

2 102

3 032

4

Finansinntekter og -kostnader
Sum finansinntekter og finanskostnader
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
5

Ordinært resultat

Årsresultat

2 102

3 032

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

Sum fordringer
Markedsbaserte obligasjoner

4

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

8

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital oppl./utv.fond

6

2 520

1 584

Annen egenkapital

6

15 748

14 582

Sum opptjent egenkapital

18 268

16 166

Sum egenkapital

18 268

16 166

Styremedlem
STIG ATLE FYLLING

Styremedlem 			
KNUT JENSEN
Styremedlem
TROND HAGEN

1 664

1 537

601

940

1 005

1 007

1 554

1 499

Sum kortsiktig gjeld

4 824

4 983

Sum gjeld

4 824

4 983

23 092

21 149

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld

6

Styremedlem 			
EIRIK AUALE

Adm. direktør
MARIANNE WÆTNES RØISELAND

Egenkapital opptjent egenkapital

2 102

3 032

Betalbar skatt

2 102

3 032

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld
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7

Investeringer

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Styremedlem
BJARTE BJELKARØY

661

10 860

3

Styremedlem
PAAL R. JØRS

4

3 827

1,2

Nestleder
CARSTEN SKOTTNER ENGH

Aksjer og andeler

4 274

Skattekostnad på ordinært resultat

3

Sum varige driftsmidler

3

Varekostnad

Oslo, 11.02.2022
Styreleder 				
TORKILD KORSNES 		

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

7

Annen finansinntekt

2020

Finansielle anleggsmidler

DRIFTSKOSTNADER

Avskrivning av driftsmidler

2021

Anleggsmidler

DRIFTSINNTEKTER

Lønnskostnader

Noter

5
9
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NOTER TIL REGNSKAPET
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie
og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,
fratrukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler
som består av flere betydelige komponenter med ulik
levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de
ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige
driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved
verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger
er til stede.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på transaksjonstidspunktet.
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BRUK AV ESTIMATER
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater
og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og
verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler
og forpliktelser på balansedagen i henhold til god
regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike
kjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet,
eller områder hvor forutsetninger og estimater er
vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
INNTEKTER
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
En overveiende del av inntektene er kontingenter, som
opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring
skjer løpende på bakgrunn av utfakturering foretatt av
NHO Fellestjenester.
SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

VARER
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og
netto salgsverdi. Netto salgsverdi er estimert salgspris
ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige
utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost
inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og
kostnader for å bringe varene til nåværende plassering
og tilordnes ved bruk av FIFO -prinsippet.
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. For øvrige
kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å
dekke forventet tap på krav.
PENSJONER
Foreningen har både ytelsesbasert og innskuddsbasert
pensjonsordning. Pensjonskostnader og ensjonsforpliktelser
for ytelsesbasert ordning beregnes etter lineær opptjening
basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på
en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente,
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler
samt aktuarmessige forutsetninger om dødlighet og
frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig
verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som
skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene
(estimatendringer) fordeles over gjennomsnittlig
gjenstående tjenestetid hvis avvikene ved årets begynnelse
overstiger 10% av det største av bruttopensjonsforpliktelser
og pensjonsmidler. Arbeidsgiveravgift er inkludert i
tallene for pensjonsforpliktelser.
KORTSIKTIGE PLASSERINGER
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som
omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og
andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som
annen finansinntekt.
FORTSATT DRIFT
Utbruddet av ”Covid19” og de offentlige tiltak som er
iverksatt i den forbindelse har påvirket næringslivet
generelt og vil påvirke medlemmene en tid framover. Vi
legger til grunn at bedriftenes medlemskap i foreningen
vil bli opprettholdt selv om disse tiltakene er iverksatt.
Vår økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi
anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapet under
forutsetning om fortsatt drift.
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LØNNSKOSTNADER OG YTELSER, GODTGJØRELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR				

		

3

ANLEGGSMIDLER

					

						

LØNNSKOSTNADER

2021

2020

TYPE FORDRING

Lønninger

8 000

7 911

Anskaffelseskost pr 01.01.2021

Arbeidsgiveravgift

1 323

1 237

Tilgang/avgang

Pensjonskostnader

1 019

1 046

Samlede avskrivninger pr 31.12.2021

517

577

10 860

10 772

Andre ytelser
Sum

IT-Utstyr

Inventar

SUM

816

571

1 387

0

-571

-571

-772

0

-772

Balanseført verdi pr 31.12.2021

44

0

44

Årets avskrivning

30

0

30

20 %

20 %

Avskrivningssats ordinære avskrivninger

Foreningen har gjennomsnittlig i 2021 sysselsatt 8 årsverk.
PENSJONSFORPLIKTELSER
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

4

INVESTERINGER

			
ANLEGGSMIDLER

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Daglig leder

Styret

1 201

423

17

0

Boligmappa

661

661

1 218

423

Sum Aksjer

661

661

Aksjer

					
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør TNOK 62.

Lånesum

Balanseført verdi

blimester.com

903

903

Sum

903

903

Lån
2

HONORAR/TJENESTER

PENSJONSKOSTNADER
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning tilfredstiller kravene i denne lov.
INNSKUDDSORDNING
Foreningen har en avtale i Storebrand som omfatter 9 medlemmer. Årets pensjonkostnad er TNOK 606.
EKSTRAPENSJON
Denne avtalen er organisert i Storebrand og ført som en lønnskostnad. Ordningen omfattet 4 medlemmer i 2021.
Premien er TNOK 293.

Påløpte renter per 31.12.2021 utgjør TNOK 73.
OMLØPSMIDLER

Markedsverdi Resultatført avkastning

NHO Landsforeningsfond

8 933

669

Sum

8 933

669

NHOs finansavdeling forvalter midler på vegne av NHOs landsforeninger. Midlene plasseres i aksjer/obligasjoner i Norge
og i utlandet og er vurdert til markedsverdi.

AFP
Ordningen startet 31.05.2019 omfatter 5 medlemmer. Årets kostnad er TNOK 121.
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5

BETALBAR SKATT

7

Årets skattegrunnlag

2021

Resultat før skattekostnader

2 703

ANDRE FORDRINGER
2021

2020

Avsetning inntekt

107

279

Tilgode MVA

557

490

1 590

175

24

1 115

2 279

2 060

Permanente og andre forskjeller

26

Endring i midlertidige forskjeller

3

Forskuddsbetalte kostnader

Anvendt skattemessig framførbart underskudd

0

Andre kunderelaterte fordringer
Sum

Årets skattegrunnlag

2 731

Årets skattekostnad

2021

2020

601

940

Betalbar skatt
Formueskatt tidligere år

0

0

-1

-160

Årets skattekostnader

600

780

Midlertidige forskjeller

2021

2020

Anleggsmidler

-68

-79

Omløpsmidler

-13

0

0

0

Forpliktelse

-650

-650

Sum

-731

-729

Utsatt skattefordel/kostnad

-161

-160

Utsatt skattefordel

Fremførtbart underskudd

8 BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) pr 31.12.2021 er TNOK 625
9

ANNEN KORTSIKTIG GJELD				

							
Type gjeld

2021

2020

Feriepenger

883

849

Påløpte kostnader

650

371

1 533

1 220

Sum annen kortsiktig gjeld

Utsatt skatt balanseføres.

6

EGENKAPITAL 				

						
Årets endring i egenkapitalen:		

Opp&Ut
EK 01.01.2021
Årsresultat
EK 31.12.2021
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Forening
drift

Service drift

Ifag

Sum

1 584

2 319

10 033

2 230

16 166

937

540

-249

874

2 102

2 520

2 859

9 784

3 104

18 268
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Uavhengig revisors beretning - Rørentreprenørene Norge

Til generalforsamlingen i Rørentreprenørene Norge

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Rørentreprenørene Norges årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og p likter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. februar 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Marius Thorsrud
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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KONTINGENT,
SERVICEAVGIFT OG
BUDSJETTPREMISS
FOR 2023
For budsjettåret 2023 foreslår styret uendret kontingent
på årlig kroner 1.000 per foretak. Det utgjør ca kroner
550.000.
Styret forutsetter i tillegg en serviceavgift på 22 millioner
kroner. Dette er lavere enn resultatet for 2021 på 23,5
millioner kroner i innbetalt serviceavgift.
RørNorge har digitalisert flere tilbud og det jobbes med
å effektivisere organisasjonen. Det gir grunnlag for å
redusere serviceavgiften noe allerede i 2023.
Serviceavgift har vært 3 promille av lønnsgrunnlag
opp til 10 millioner kroner. Styret foreslår å redusere
denne satsen med 0,5 promille, til 2,5 promiller. Det
innebærer en reduksjon av kontingenten på vel 16 % på
lønnsgrunnlaget fra 0 til 10 millioner kroner og kommer
alle medlemsbedriftene til gode.
Inntektsgrunnlaget for 2023 reduseres ved denne
endringen med om lag 1,5 millioner kroner.
Det er de seks kjerneoppgavene; faglig autoritet,
rekruttering, medlemshåndtering, synlighet,
rammebetingelser og arbeidsgiverspørsmål det skal
settes av penger til i 2023.
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Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen 2022 godkjenner det
fremlagte forslaget til kontingent for 2023.
Beregningsgrunnlaget for serviceavgiften
senkes fra 3 promiller, til 2,5 promiller for
lønnsgrunnlag opp til 10 millioner kroner
fra og med 2023.
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erne brukes i headinger, og på andre ting som ønskes uthevet.
ves mye som i brev, rørhåndboka, medlemsfordelsbrosjyren etc foretrekkes
andre tilleggskriblerier.

