
NBF samler norsk bilbransje: 

Sammen om 
veien videre

www.nbf.no



OM NBF 
NBF, etablert i 1928, har over 1.250 
medlemsbedrifter, som syssel
setter over 22.000 arbeidstakere, 
Medlemmene står for over 75 
prosent av nybil salget og bil
verkstedomsetningen. 

LOKALFORENINGER 
Alle medlemmer er også en del 
av NBFs lokalforeninger. 
Som arbeider for å samle bransjen 
og løse felles utfordringer lokalt. 

Visste du at… 

NBF er tilsluttet NHO som bransje- 
og arbeids giver organisasjon. 

 NBF-medlemmer kan benytte seg 
av alle medlemstilbudene i NHO.



Norges Bilbransjeforbund (NBF) er bransje- og arbeidsgiverforening 
for de seriøse og profesjonelle bilforhandlere og verksteder i Norge. 
NBF samler bransjen, og sammen skaper vi fremtiden i norsk bilbransje.  
 Vi har mange medlemstilbud, egne og gjennom NHO. Alt fra gratis råd
givning til kurs. Som medlem kan du velge mellom å bruke våre rådgivere helt 
gratis, eller kjøpe tjenestene. Som medlem kan du velge mellom å ta våre kurs til 
medlemspriser eller betale for kompetanseheving. De siste årene har bransjen sett 
et større behov for økt kompetanse innenfor driftsøkonomi og personalledelse. 
Derfor vil vi tilby kurs i personalledelse og møteplasser for ledere i bransjen. 
Sammen med våre medlemmer skal vi drive utviklingen i bransjen fremover.
 NBF samler bilbransjen. Det er NBF som møter myndighetene eller for
sikringsselskapene når det er utfordringer. Vi er ikke redde for å konfrontere 
myndighetene eller forsikringsselskap når regler eller praksis er til hinder for 
bransjen. Sammen løser vi felles utfordringer. 

Test oss. Bruk oss. 
Stig Morten Nilsen
administrerende direktør i NBF

For de seriøse 
og profesjonelle

Norges Bilbransjeforbund:



Du er også 
medlem 
av NHO



Det er du som medlem som styrer vårt arbeid. 
NHO arbeider for de sakene som er viktig for våre medlemmer. 
Grunnleggende handler det om å bedre bedriftenes arbeidsvilkår. 
Hver eneste dag jobber i NHO for å gjøre det enklere for norske 
bedrifter å drive forretning. 
 NHO setter dagsorden i samfunnsdebatten. Til NBFmedlemmer 
lover jeg at når det trengs stiller vi opp for å løfte de store sakene i 
 media, og om nødvendig helt inn på statsministerens kontor. Vårt 
omdømme og størrelse gjør oss i stand til det. 
 NHO er også landets største møteplass for bedrifter og politikere. 
Her finner du arenaer for å bygge nettverk og utveksle erfaringer på en 
rekke områder relevante for deg og din bedrift. Gjennom aktivt arbeid 
og deltagelse i arbeidsgrupper, styrer og råd vil du være med å sette 
agenda for landets viktigste næringspolitiske aktør og du vil etablere 
relasjoner for livet.  
 Det er viktig for oss å gjøre medlemskapet lønnsomt for din 
bedrift. Gjennom ditt medlemskap i NHO får du tilgang til nyttige 
verktøy, produkter og tjenester til en gunstig pris. De digitale hånd
bøkene og pensjons og forsikringsordninger er eksempler på dette. 
Som medlem i NHO får du også en svært gunstig pris på bistand ved 
prosedyre innenfor hele det arbeidsrettslige feltet. NHOs advokat
tjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. 
Du kan lese mer om tilbudene på www.nho.no/medlem 

Test oss. Bruk oss. 

Kristin Skogen Lund, 
administrerende direktør i NHO

NHO
NHO har over 25 000 medlemmer 
med til sammen mer enn 570 000 

årsverk. Landsforeninger som 
spesielt ivaretar medlemmenes 

 bransjeinteresser er en del av NHO.

Visste du at… 
NHO har regionskontorer som dekker 

alle fylkene og landsforeninger som 
ivaretar medlemmenes bransje-

interesser. NHOs regions kontorer er 
tilgjengelig for NBF-medlemmer.

NHOs SMB-forum er et eget utvalg 
som er rådgivende for mindre 

bedrifter som jobber for å sikre at 
NHO fremmer interessen til 

mindre bedrifter.
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Bedre 
ramme

vilkår! 

En samlet bilbransje står sterkt. 
Sammen kan vi slåss for bedre rammevilkår. 
Derfor arbeider NBF opp mot nasjonale politikere, lokale 
 politikere, departement og direktorat, samt  forsikringsbransjen 
og forbrukerorganisasjoner hver eneste uke for å sikre at bil
bransjen blir lyttet til. 
 Bilbransjen er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. 
Dessverre opplever vi at politikere ikke anerkjenner behovet for 
forutsigbarhet. To eksempler: 2016 startet med Oslo kommunes 
 aggressive lansering av dieselforbud og ble avsluttet med en 
 hestehandel om bilavgiftene i statsbudsjettet for 2017. Begge 
deler skaper usikkerhet i både bransjen og hos bileierne. 
      NBF arbeider hardt for å få politikerne til å forstå 
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 konsekvensene av sine handlinger, men mer må til. 
 En annen stor utfordring er useriøse aktører. De gir bransjen 
et dårlig omdømme og ødelegger for de seriøse aktørene. For 
å løfte problemstillingen satte NBF, etter initiativ fra Oslo og 
Akershus Bilbransjeforening, i gang omdømmeprosjektet. 
 Omdømmeprosjektet samler relevante organisasjoner, 
bedrifter og myndig heter til dugnad for å bekjempe svart og 
uautorisert arbeid innen bilområdet.  Arbeidet skaper et godt 
utgangspunkt for å nå felles målsetning: 
Å bekjempe svart og uautorisert arbeid innen bil i Norge. 
      NBF arbeider også for å øke kvaliteten hos våre medlemmer. 
I 2016 ble Reflektor utarbeidet. Reflektor er et enkelt system 
som avdekker hvor medlemsbedriftene har kvalitetshull og med 
tilhørende veiledning til hvordan de kan tette hullene. 

Visste du at…
NBF samarbeider med BIL og ABL for å bedre rekrutteringen til 
bilfagene. Både antall søkere og kvalitet er utfordringer som vi 
 jobber for å løse. 

NBF har sammen med aktører fra bransjen utarbeidet 
digitale læremidler innenfor både lette og tunge kjøretøy. 
Bilfag-appene kan du laste ned på nettbrett og telefon. 

NBF har arbeidet for at Statens Vegvesen skal ta arbeids-
livs kriminalitet innen bil mer på alvor i mange år. Nå har 
Vegvesenet etablert en egen krimenhet for blant annet 
bekjempe uautoriserte bilverksteder. 

Omregistreringsavgiften er kraftig redusert og forenklet, 
noe NBF har jobbet for. 

Statens Vegvesen har i samarbeid med blant annet NBF 
 gjennomført et effektiviserings prosjekt for å forenkle 
enkeltgodkjennings prosessen.



Kompetanse utvikling
Lederutvikling er en prioritert satsning i NBF. Gode ledere hos våre medlemsbedrifter er 
avgjørende for hvordan utfordringene fremover skal takles. Derfor arrangerer NBF møteplasser som 
bygger kunnskap og motivasjon, og fagkurs som løfter kompetansen hos den enkelte deltager. 
Totalt samler NBF-arrangementene (konferanser og kurs) årlig over 1000 deltagere.

JURIDISKE 
KURS
NBF tilbyr våre medlemmer 
kurs  innen personalledelse og 
kundehåndtering fra et juridisk 
utgangspunkt. Både åpne kurs  eller 
bedriftsinterne kurs. 

NYTTEKJØRE TØY-
KONFERANSE
Nyttekjøretøy og tungbil er viktige medlemsgrupper
inger i NBF. På samme måte som for servicemarkedet 
og skade/lakk søker vi her å tilby bedriftene innen 
nyttekjøretøy påfyll av kunnskap. 

REGIONALE 
KONFERANSER
Hvert år arrangerer NBF, i samarbeid med 
lokalforeningene, egne konferanser over 
hele landet. Program blir satt i samarbeid 
med lokale tillitsvalgte slik at innholdet blir 
skreddersydd for bransjen regionalt. 



LEDER KONFERANSE
NBF arrangerer også egne møteplasser for ledere. Her tar 
vi lederutfordringene på  alvor. Temaene for konferansen 
varierer, men det har vært alt fra langsiktige til kortsiktige 
problemstillinger innenfor det helt bransje spesifikke til 
større samfunns endringer. Målsetningen er å løfte blikket 
til lederne, og bidra til at de har best mulige forutsetninger 
til å gjøre nødvendige endringer. 

SKADE/LAKK-
KONFERANSE
Skade/lakkbransjen har egne 
 utfordringer som vi belyser spesielt på 
denne  konferansen. Dette er tradisjonelt 
en stor konferanse, og samler 300 del
tagere. Her blir temaer som useriøsitet, 
tekniske  nyvinninger, arbeidsprosesser, 
HMS og mye mer presentert. 
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SERVICEMARKEDSKONFERANSE
Hvert år samler NBF servicemarkedet til konferanse, og opp mot 300 deltar. Programmet tar 
utgangspunkt i de utfordringer bransjen står foran. Innholdet skal være matnyttig, og vi arbeider for 
å kombinere langsiktige og hverdagslige problemstillinger.

BRUKTBIL-
KONFERANSE 
Bruktbil er et krevende område og i 
stadig endring. Alt fra salgsprosess 
og restverdier til markedsplasser og 
digitalisering er temaer som har blitt 
belyst. 
Målsetningen er å gjøre bedriftene 
enda flinkere innenfor bruktbil, og 
dermed bidra til forbedrede marginer 
på området.

LEDERKURS
Utvikling av ledere i bilbransjen står 
høyt på NBFs agenda. Derfor setter vi 
opp ulike kurs og programmer spesielt 
rettet mot ledere. Temaer kan være: 
verkstedøkonomi, markedsføring, salg, 
bransje/arbeidsrett, endringsledelse 
osv.

NHO KURS
Over hele landet tilbyr NHO 
kurs som gjennomføres av våre 
egne advokater og fageksperter. 
Her legger vi vekt på praktisk 
nytte, slik at alle kurs setter deg i 
stand til å håndtere konkrete ut
fordringer du møter i hverdagen.



BRANSJERÅDGIVNING
Hver dag møter bilbransjen nye utfordringer på 
 arbeidsplassen, enten det angår driften i bedriften eller 
lovpålagte krav. Ofte føler man seg alene om alle ut
fordringene. Som medlem i NBF/NHO er du ikke alene. 
Vi er et fellesskap som jobber for å løse felles utfordringer. 
Derfor har vi en rekke bransjetjenester som du kan 
 benytte deg av. 

Rådgivning 
og bistand

Verksteddrift: Drift av verksted er ikke det samme i dag som det 
var for fem år siden. Bilbransjen er i stadig utvikling. Optimal drift 
er en stadig utfordring. Det krever påfyll av kunnskap. NBF har bred 
 kompetanse, både teknisk og administrativt. 

Lederstøtte: Å være leder eller mellomleder er krevende. I tillegg 
er det ensomt å være leder. I moderne bilbedrifter, forhandlere 
 eller  verksted, er det ikke slik at du sitter med et korps av rådgivere 
rundt deg. Derfor har NBF gratis rådgivningstjenester, og arrangerer 
møteplasser for ledere i bilbransjen. 
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HELSE, MILJØ 
OG SIKKERHET 
Sikkerheten på arbeidsplassen er viktig. 
Ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker.  Likevel 
opplever mange at HMS er fryktelig vanskelig og 
arbeids krevende. Derfor har NBF og NHO egne 
rådgivere som kan gi bransjespesifikk veiledning i 
HMSspørsmål. Lurer du på noe med hensyn til 
risikovurdering, internkontroll,  inkluderende 
arbeidsliv eller andre relaterte temaer, kan du 
ta direkte kontakt med oss. 

JURIDISK RÅDGIVNING OG BISTAND
NBFs advokater er tilgjengelig for NBF-medlemmer. Som leder i bilbransjen 
vil juridisk bistand fra tid til annen være nødvendig. Det får du hos NBF, helt gratis. 
 Juridisk avdeling har særlig kompetanse innenfor kundetvister, herunder kjøps

lov, forbrukerkjøpslov og håndverkertjenesteloven, og arbeidsrett, herunder 
individuell arbeidsrett, tariff, lønn og pensjon. I tillegg har du gjennom 
NHO tilgang på jurister med særlig kompetanse, for eksempel arbeids

livsspørsmål og offentlige anskaffelser. NHOs jurister kan også 
ta saker til retten mot en mindre kostnad.

Visste du at… 
NBFs juridiske avdeling håndterer cirka 3000 henvendelser 
fra medlemmer hvert år 

NBFs juridiske avdeling sitter i klagenemda for bilsaker  

NHO tilbyr serviceerklæring for offentlige anskaffelser 
(inkludert tilgang på maler) 

NHO tilbyr flere juridiske standarddokumenter og maler 

NHOs regionkontorer tilbyr kunnskap og service

Visste du at… 

NHO har et eget forum 
for familie bedrifter og 
aktivt eierskap som tilbyr 
konferanser, møteplasser 
og  generasjonsskifte-
veiledning.

NHO har et eget team 
som gir veiledning til 
medlemmer og bidrar 
til kompetanse om 
regelverk for offentlige 
 anskaffelser.
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Vær en del av fellesskapet og bidra til å løse felles utfordringer.
Få tilgang til medlemsfordelene, og gjør arbeidshverdagen enklere. 
Få tilgang til nettverk og relasjoner. 

Vær medlem!
Har du spørsmål eller ønsker å melde deg inn: 
Ring 22 54 21 00 og bli satt over til relevant ansvarlig i NBF, 
eller send en e-post til firmapost@nbf.no

Norges Bilbransjeforbund 

For de seriøse 
og profesjonelle 
i norsk bilbransje 
Test oss. Bruk oss.

www.nbf.no
Foto: Shutterstock


