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Medlemsundersøkelse i tiden med pandemi 
 
Glass og Fasadeforeningen er opptatt av å hjelpe sine medlemsbedrifter i en krevende situasjon. For 
å kartlegge utfordringer og behov har vi gjennomført en kort undersøkelse blant våre 220 
medlemsbedrifter. Undersøkelsen er gjort 2. og 3. april 2020. 
Her følger en oppsummering av resultatene, som er med på å bestemme hvordan vi jobber fremover. 
 
Har pandemien medført forsinkelser eller stopp i material- eller råvaretilgangen? 

 
GF sine medlemmer sier de fortsatt har tilgang til råvarer og materiale til tross for pandemi i verden.  
52% svarer nei til at pandemien har medført forsinkelser eller stopp i material- eller råvaretilgangen. 
39 % svarer ja, men i liten grad, på samme spørsmål.  
KOMMENTAR FRA GF: Fra flere hold meldes det om at det bestilles inn ekstra varer til lager for å 
kunne opprettholde produksjon, også ved en midlertidig leveringsstans for inngående materialer og 
råvarer. Vurder dette fortløpende. Vi minner i denne sammenheng også om vårt brev til daglig 
leder 25.03.2020 Kan vi øke prisene med grunnlag i force majeure (kun sendt som personlig e-post). 
 
Opplever dere reduksjon i ordreinngang/salg som følge av pandemien? 

 
Mange av bedriftene merker liten reduksjon i ordreinngang/salg som følge av pandemien. 13% sier 
de ikke merker reduksjon. 56% merker en liten reduksjon, mens 29% merker stor reduksjon i 
ordreinngang/salg som følge av pandemien. 
KOMMENTAR FRA GF: Myndighetene oppfordrer til fortsatt aktivitet i produksjons- og 
håndverksbedriftene. Det betyr at salgsavdelingene bør fortsette å møte på jobb om morgenen. 
Generelt kan dette også være tiden til å minne hverandre om verdien av avtalekvalitet og hva det 
innebærer av forpliktelser, lojalitet, disiplin, respekt og muligheter.  Dette temaet var vi også innom 
i Transparent 26.03.2020. 
 
 

https://www.glassportal.no/2020/03/26/i-manns-minne/


 
Har dere varslet permitteringer til ansatte i bedriften? 

 
29% har ikke varslet permitteringer til ansatte i bedriften. 52% har varslet permitteringer, mens 19% 
svarer at det kan bli aktuelt i nær framtid. 
KOMMENTAR FRA GF: I mars ble 235.000 flere registrert helt ledige hos NAV. Permitteringer står for 
det meste av økningen. På kort sikt er det ingen grunn til å tro at utviklingen snur. Dersom dere 
forbereder permitteringer, ber vi deg følge på med  NAVs nye innholdskrav. Vi viser også til vårt brev 
til daglig leder 2020.03.18 Spørsmål og svar – Permittering, Sykefravær, Karantene, Stengt 
barnehage/skole, Syke barn, Ferie, reiser og reiseforbud. 
 
 
Opplever dere at tiltak fra lokale eller sentrale myndigheter kommer dere til gode? 

 
Mer enn halvparten har i større eller mindre grad benyttet seg av de offentlige tiltakene. 11% svarer 
ja, i stor grad på spørsmålet om de opplever at tiltak fra lokale eller sentrale myndigheter kommer de 
til gode. 45% svarer at tiltakene kommer de til gode i liten grad. 29% mener at tiltakene ikke kommer 
de til gode i det hele tatt.  
Tiltak som er benyttet er i hovedsak knyttet til reduserte arbeidsgiverperioder ved permitteringer og 
sykemeldinger, utsettelse av betalinger av offentlige avgifter, reduksjon arbeidsgiveravgift og 
utsettelse av mva-innbetaling.  
KOMMENTAR FRA GF: Regjeringen foreslår stadig nye tiltakspakker. Alle forslagene skal behandles i 
Stortinget. Ved et flertallsvedtak kreves det normalt at det uformes en forskrift som beskriver 
detaljene. Husk at det dermed går en del tid før vedtak kan iverksettes og effekten når ut til deg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
https://www.glassportal.no/2020/03/18/2020-03-18-sporsmal-og-svar-permittering-sykefravaer-karantene-stengt-barnehage-skole-syke-barn-ferie-reiser-reiseforbud/
https://www.glassportal.no/2020/03/18/2020-03-18-sporsmal-og-svar-permittering-sykefravaer-karantene-stengt-barnehage-skole-syke-barn-ferie-reiser-reiseforbud/
https://www.glassportal.no/2020/03/20/arbeidsgiveravgiften-ned-4-prosentpoeng-og-sa-videre/


 
Er informasjonen fra GF om forhold som følge av pandemien tilfredsstillende? 

 
98% av de de som har svart på undersøkelsen mener at informasjonen fra GF om forhold som følge 
av pandemien er tilfredsstillende. 
KOMMENTAR FRA GF: Vi setter pris på gode tilbakemeldinger. Men vi må strekke oss etter å bli 
bedre. Kom derfor gjerne med konstruktive tilbakemeldinger eller tips dere fanger opp fra andre 
kilder. post@gffn.no og aase@gffn.no har romslige åpningstider! 
 
Holder du deg orientert om pandemien i media? 

 
De fleste som svarte på undersøkelsen holder seg oppdatert på pandemien gjennom media, hele 
96%.  
KOMMENTAR FRA GF: Nyhetsbildet er naturlig nok stappfullt om utviklingen og hvilke konsekvenser 
vi står ovenfor. Det gjelder selvsagt å sortere. Husk også se etter mulighetene i jungelen av 
informasjon fra media. Det er alltid noen kreative som greier å se nye måter å drive forretning på.   
Hva med å lage deg ditt eget Google søk, slik at du får egendefinerte nyheter rett i innboksen. Her ser 
du hvordan. 
 
Bedriftene har innført følgende smittevernstiltak i sine bedrifter. 
Det er gledelig å se at alle tar situasjonen på alvor og har innført en rekke smitteverntiltak i sin 
bedrift. Mange hadde likelydende tilbakemeldinger. Her har vi oppsummert noen stikkord fra 
svarene i undersøkelsen, som selvfølgelig også fungerer som tips:  

- Tilrettelegging for bruk av hjemmekontor, herunder møtevirksomhet på skype/microsoft 
teams/zoom etc. 

- Begrense reisevirksomhet, omfang av befaringer og andre kundebesøk. 
- Stille krav til omgivelsene når vi er ute på jobb og når kunder kommer til bedrift. Alle har et 

ansvar. 
- Begrense adgang på fabrikk/verksted for andre enn ansatte 
- Ekstra rengjøring og desinfisering generelt og spesielt ved utstyr/verktøy/maskiner som flere 

bruker. 
- Ekstra rutiner for å hindre at medarbeidere utgjør en smitterisiko overfor kunder, i butikk og 

på verksted. 
- Forskyving av arbeidsplasser og forhindre grupperinger, og sikre avstand mellom kollegaer og 

kunder. 

mailto:post@gffn.no
mailto:aase@gffn.no
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=no
https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=no


- Forsøke å få alle montører rett ut på oppdrag og montører har nødvendig 
desinfiseringsutstyr og engangshansker tilgjengelig i bilene. Kun to montører sammen på 
oppdrag. 

- Vasker/spriter flater og håndtak på kontoret/verkstedet/biler hver morgen. 
- Desinfiseringsutstyr og engangshansker tilgjengelig for kunder som kommer innom. 
- Redusert antall ansatte på jobb. 
- Øke lagerbeholdning for å sikre leveringskvalitet dersom råvare- og materialtilgangen 

reduseres. 
- Internt informasjonsarbeid, via web, kontrollskjema mv. 
- Skiftarbeid for å redusere antall folk på jobb. 

 
KOMMENTAR GF: Det er lurt å tolke Helsedirektoratets krav så strengt du kan. Gjerne dra det litt 
lenger for å være på den sikre siden. Vi viser også til vårt brev til daglig leder 2020.03.19 Anbefalinger 
om smittevern på byggeplass – tilrettelegging for fortsatt drift. 
Glass og Fasadeforeningen takker for alle bidrag som vil hjelpe oss å bli en enda bedre arbeidsgiver- 
og bransjeorganisasjon. 
 
 
Beste hilsener direkte fra hjemmekontorer 
GF Admin Teamet 
 

https://www.helsedirektoratet.no/
https://www.glassportal.no/2020/03/19/20200319-anbefalinger-om-smittevern-pa%cc%8a-byggeplass-tilrettelegging-for-fortsatt-drift/
https://www.glassportal.no/2020/03/19/20200319-anbefalinger-om-smittevern-pa%cc%8a-byggeplass-tilrettelegging-for-fortsatt-drift/

