PÅ JOBB
UNDER VANN
BLI MEDLEM AV NBU
Kunnskap og
sikkerhet for
arbeid under
vann.

Norsk Bransjeforening for
Undervannsentreprenører

Trygghet for dine kunder!
Medlemmer kan fritt bruke
foreningens logo i sin
forretningsvirksomhet.

MEDLEMSKAP I NBU GIR BEDRIFTEN
KONKURRANSEFORTRINN
NBU stiller krav til medlemskapet. Det innebærer i seg selv en anerkjennelse og en
bekreftelse på at visse minimumskrav er oppfylt. I dagens situasjon vil dette, sammen med
evnen til å kunne dokumentere at man oppfyller de krav som stilles til HMS og på det operasjonelle området, være et betydelig konkurransefortrinn. NBU vil aktivt støtte medlemsbedriftene i arbeidet med å komme i en slik posisjon.

BLI EN AV OSS!
DETTE KREVES FOR Å BLI MEDLEM

For å kunne opptas som medlem skal bedriften være registrert i foretaksregisteret og skal ha
drevet virksomhet de siste to år og ha arbeidsgiveransvar. Det forutsettes at medlemmene
driver sin virksomhet etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
Medlemmene skal fortrinnsvis være innmeldt i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
gjennom Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), men det åpnes også for to andre
medlemskapsmodeller:
Medlem av NHO og andre NHO-foreninger, eller kun medlem av NBU. 50 % eller flere av NBUmedlemmene skal alltid være medlem av EBA. Medlemskapsmodellen kan medføre
forskjellige rettigheter og plikter for det enkelte medlem utfra det enkelte medlemskap.
NBU-medlemmer som ikke er medlem av EBA vil ikke ha krav på å kunne benytte seg av
service, assistanse eller øvrige tilbud som NBU-medlemmene får via NHO/BNL/EBA.

NBU ARBEIDER FOR
EN TRYGGERE OG BEDRE NÆRING
REKRUTTERING OG MARKEDSFØRING
Vi ser det fortsatt som en viktig oppgave å rekruttere nye medlemmer som fyller de krav til seriøsitet som kreves.
Jo flere medlemmer vi representerer, jo sterkere står vi som organisasjon. Det betyr også større mulighet til å få
gjennomslagskraft for de sakene vi arbeider med og brenner for. Markedsføring er viktig. Det skjer både ved direkte
påvirkning og indirekte gjennom den anerkjennelse som kommer som et resultat av de enkelte medlemsbedriftenes
virksomhet.

UNNGÅ “UAUTORISERT” DYKKEVIRKSOMHET
For mange kan det i dag se ut som om det ikke lønner seg å satse på sikkerhet og følge forskriftene. Det fører blant
annet til en uønsket konkurransesituasjon med priser som ikke dekker de reelle kostnadene ved en sikkerhetsmessig forsvarlig drift. NBU arbeider aktivt for å snu denne uheldige utviklingen.

EGEN BRANSJESTANDARD
NBU har utarbeidet en egen Bransjestandard for medlemmene.
Medlemmene plikter som et minimum å dykke etter denne.

REVISJON AV DYKKERFORSKRIFTENE
NBU har arbeidet aktiv i en årrekke for å få til en del sentrale endringer i dykkeforskriften. Ny forskrift,
FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav,
trådte i kraft 1.1.2013.

GENERALFORSAMLING OG BRANSJEKONFERANSE
Bransjekonferansen avholdes årlig i tilknytning til foreningens generalforsamling. Bransjekonferansen er forum
for faglige diskusjoner og hvor en kan fremme tema på aktuelle problemstillinger eller komme med innspill til
saker for videre arbeid i foreningen.

ATTRAKTIVE KURSTILBUD

Gjennom EBA vil du motta en rekke tilbud om aktuelle og nyttige kurs.
DAGLIGDAGSE UTFORDRINGER
Dagliglivet er dessverre ofte fullt av større og mindre
utfordringer og problemer. Det er ikke lett for et lite
firma å holde seg à jour med utviklingen på alle områder. Som EBA-medlem har du hele organisasjonens
faglige miljø å støtte deg til. En telefon vil derfor ofte
kunne spare deg for både tid, ergrelser og kanskje
mer alvorlige forhold.

bildet. Er problemet av prinsipiell karakter kan EBA i
enkelte tilfeller yte gratis assistanse. Det enkelte firma
vil få gratis juridisk hjelp på inntil to timer pr sak, samt
en kort skriftlig redegjørelse. Arbeidsgiverservice er
gratis dersom bedriften er bundet av overenskomst.
Er problemene noe mer omfattende vil assistanse
kunne ytes til fornuftige priser. Det viktigste er selvsagt
å søke bistand før det er blitt en juridisk hodepine.

JURIDISK BISTAND

TRYGGHET FOR DINE KUNDER

Som EBA-medlem vil EBAs advokater kunne hjelpe deg
i en rekke tilfeller hvor juridiske problemer er inne i

Medlemmene kan fritt bruke foreningens logo der de
måtte ønske, i sin forretningsmessige virksomhet.

HVORFOR EBA TILKNYTNING?
Når NBU har valgt å satse på et aktivt samarbeid
med EBA, er det blant annet fordi vi mener at
den tyngde og kompetanse som finnes innen
EBA er av uvurderlig verdi og en betingelse for å
kunne nå de mål vi har satt oss. EBA er knyttet
opp mot NHO gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL).
HVORDAN SØKE OM MEDLEMSKAP?
En bedrift som ikke er medlem i NHO kan likevel
søke å bli vurdert for medlemskap i NBU.
SØKNADEN SKAL MINIMUM INNEHOLDE:
1 en kort presentasjon av firmaet
2 kopi av firmaattest
3 antall ansatte siste år
4 dokumentasjon på betalt
arbeidsgiveravgift
Medlemskapet i NBU er knyttet til firmaet.
Firmaet er representert ved en navngitt person.

NBU
Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU)
er i første rekke en organisasjon for firmaer som driver med
dykking og annen undervannsentreprenørvirksomhet.
Organisasjonen har som formål å fremme utviklingen av
næringen på en konstruktiv måte. NBU ble stiftet 11. januar
1979, og har 16 medlemsbedrifter (2013).
FOR MER INFORMASJON:

Gå inn på hjemmesiden eba.no/nbu. Her finner du en
oversikt over medlemsbedriftene og deres hjemmesider.
Ta kontakt med foreningen dersom du har spørsmål.

NBU jobber for å sikre dine fremtidige
arbeidsprosjekter under vann.

NBU

Norsk Bransjeforening for
Undervannsentreprenører
Middelthuns gate 27
Postboks 5485 Majorstuen
0305 OSLO
Mob: +47 92 42 35 50
E-post: nbu@eba.no
www.eba.no/nbu

