
Målekontoret Byggfag 

Beretning for året 2019 
 

• Målekontoret Byggfag har i perioden avholdt 2 styremøter, 1 generalforsamling og 2 

interne målemøter. Det ble også sendt representanter på målekonferanse. 2 tariffkurs 

for taktekkere og tømrere på Kongsberg. Det ble kun avholdt kurs for tømrer tariffen, 

grunnet ingen deltagelse fra taktekkere.  
 

 

• Målekontoret har en representant i forhandlingsutvalget/tariffrådet på tømrertariffen 

og en på taktariffen            

                                                                 Takmålinger 

• Antall takmålinger har gått opp 18% i 2019. Målegebyret har gått opp med ca. 26% i 

forhold til 2018.   

• De ansatte i Protan.  

• Det er ingen forandring hos Hesselberg, som heller jobber på bedriftens proforma ak-

korder, men det er enkelte som synes prisene begynner å bli lave og har ytret ønske 

om å måle etter landsomfattende tariff. det er ikke foretatt noen målinger hos Hessel-

berg i 2019, sel etter uttalelser fra de ansatte i 2018. 

• Icopal Tak måler som før. 

• Innsendingen av takmålinger til Målekontoret fra taktekkerne som måler, er bra. 

 

 

                                              

                                                 Blikkenslagermåling   

• Det er oppmålt 1 blikkenslagerjobber i 2019. for blikkenslagerfirma Franke Onsrud. 

Jobben ble målt opp på VD. byggeplass Frysjaparken. Den ble målt opp etter Blikken-

slager tariffen som ikke har vert revidert på noen år                                                          

                                                             Glassmestermålinger 

• Det er ikke oppmålt noen jobber for glassmesterne i 2019.   

 

                                                         Tømrertariffen 

• Det har ikke vært noen møter i forhandlingsutvalget på tømrertariffen i 2019. 

• Det har blitt avholdt endags målerkonferanse i 2019. der redegjorde fellesforbundet 

for arbeide med den nye forenklingen av tømrer tariffen/tariffene. FF og BNL har hatt 

noen møter sammen om behovet akkord som lønnssystem og økonomi med arbeide, 

og har blitt enige om å gå videre. Det er satt ned en liten arbeidsgruppe som består av 

en representant fra hver av partene 

Målkontorett Byggfag er ikke involvert i arbeidet, og derfor har vi ikke så mye nytt og 

komme med.   

                                               

                                            Tall fra målekontoret 

• Det har i år vært nedgang på inn målt sum på ca. 9,5% på tømmer sammenliknet med 

fjorårets målinger.    

• Inn målt målesum kr. 95281676,72.- på tømmer i Oslo. 

• Gjennomsnittlig fortjeneste for 2019 på tømmer er kr. 355,28 opp 3,9% fra 2018 

 

          



• Det er medgått 205 måledager på tømmer for 2019 

• Inn målt målesum kr. 6900626,53,- på tak.    

• Det er foretatt 373 takmålinger totalt for 2019 

• Gjennomsnittlig fortjeneste for 2019 på tak er kr. 337,57 per time.   

 

                                                     

                                                          

                                               

 

                                                      Tilstanden for målekontoret 
Årets regnskap har gått i et overskudd på kr 834128,-.. Noe av det skyldes at målinger som er ut-

ført og oppgjort i slutten av 2018 blir ikke utbetalt før godt ut i 2019 pga reklamasjonsfrister og 

frist på betaling. Som har resultert i at det ikke har blitt tilbakeført målegebyr fra 2019. 
.  

•   I 2019. har vi vært 2 tømmermålere på 100% og 1 takmåler på 60%. Tak måler Oddmund 

Fjæringen har gått av med pensjon 31.12.2019. og vi takker for et gått stykke arbeid gjennom 

13 år. Vi kommer til å ansette ny måler 2020                                                                    

 

• Bruken av akkordlønnssystemet når det gjelder antall firmaer har ikke økt i år sam-

menlignet med fjoråret. Men vill øke når Skanska fra 1.1.2020 går over til og bruke 

lansomfatende tid tariffen. Vi har nye og gamle firmaer som vil prøv seg på akkord-

jobbing, men de prøver seg med egne lønnssystemer først. De vil helst ikke ha noe 

med målekontoret og gjøre. Men de tar kontakt med målekontoret etter hvert, så i 

2020 har vi noen nye og gamle firmaer som vi skal måle for.  

 

• Inn målt sum har gått litt ned. Mange av de store prosjektene ble gjort opp ved års 

skifte, noen av de har det blitt tvist på, og oppgjøret har derfor ikke komet med på sta-

tistikken.     

• Vi arrangerte tariffkurs både vår og høst i Kongsberg.  

• Kursene i år ble fullbooket med tømrere, men vi savnet også i år taktekkere på kurset, 

vi er usikre på hvor for ikke tak tekker er mer engasjerte og lærer seg sin egen tariff. 

Vi håper at det ved neste kurs i april 2020 vil være med taktekkere.  

• Det var meget bra kurs med engasjerte deltagere. 

                                                 

   Målekontorets framtid 

 

Målekontoret vil i 2020 fortsette med å ha søkelys på produktivitet med egenproduk-

sjon, og være med på å løse innleieproblemene med akkordjobbing. Vi ansetter en må-

ler til, en som vil ha søkelys på det som skjer ved vider utvikling inn av for data ver-

den, og på det unge fremad stormende bass korpset, som vi ser er på gang. Vi ser at det 

vil bli mer bruk av data verktøy både på tegninger og beskrivelser. Derfor er det viktig 

at landsomfadende akkord lønnssystemet klar og følge med utviklingen. Det vil Måle-

kontoret Byggfag være en del av i framtiden. 

Målekontoret vil fortsette å jobbe med skolering og engasjement rundt akkordlønnssys-

temet for at det skal overleve, men er avhengig av hjelp fra brukerne/eierne av lønns-

systemet. 

 

 

    


