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De gode tidene skal fortsette
Markedet for medlemsbedriftene i
EBA Vestenfjelske utvikler seg
positivt, og majoriteten mener de må
styrke bemanningen frem mot års
skiftet for å ta unna alt som skal
gjøres. To av tre mener markeds
situasjonen kan bli enda bedre i 2019
enn i inneværende år. Det viser en
undersøkelse som ble gjort i måneds
skiftet mars/april blant ledere i de 65
bedriftene som er tilsluttet foreningen.
Nær 60 prosent av dem som besvarte
undersøkelsen sa at man i den bedriften
eller avdelingen de leder tar sikte på å øke
kapasiteten frem mot årsskiftet gjennom
ansettelser, innleie eller økt bruk av
underentreprenører, mens 37 prosent ikke
planlegger dette. I en tilsvarende
undersøkelse i fjor vår var det 53 prosent
som planla å øke kapasiteten, og 42
prosent som ikke hadde slike planer.

Tror markedet blir enda bedre i 2019
- 72 prosent av bedriftene melder om høy
eller svært høy kapasitetsutnyttelse i
øyeblikket, mot tilsvarende 64 prosent i fjor
og 60 prosent i 2016. Trenden er med
andre ord positiv, selv om det fortsatt er
noen som hadde ønsket seg mer å gjøre. Vel
12 prosent av de spurte sa at det er sannsynlig
at de frem mot årsskiftet vil måtte redusere
antallet fast ansatte gjennom oppsigelser
eller permitteringer, forteller direktør Hans
Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.
Bedriftsledernes vurdering av utsiktene
frem mot årsskiftet indikerer at de gode
tidene vil fortsette. 75 prosent tror
kapasitetsutnyttelsen vil være høy eller
svært høy ved utgangen av 2018, også det
en høyere andel enn i undersøkelsene de to
foregående årene. Hele 66 prosent gir
uttrykk for høy eller svært høy sannsynlighet
for at markedsforholdene for den bedriften
eller avdelingen de leder blir enda bedre i
2019 enn i inneværende år.
Som i tidligere undersøkelser er den
vurderingen man i EBA-bedriftene gjør av
status og fremtidsutsikter for kapasitets

Aktivitetsnivået i EBA-bedriftene på Vestlandet er generelt høyt. Bildet er fra Portalen i Damsgårdsveien i
Bergen med Strand som entreprenør.

høy eller svært høy grad, mens 53 prosent
mener lærlingekravet aldri eller bare delvis
blir innfridd.

utnyttelsen hos underentreprenørene relativt
svakere.

Lærlingeklausul følges bare delvis
Offentlige byggherrer har med virkning fra
2017 hatt pålegg om å begrense
anbudskonkurranser til aktører som kan
dokumentere at de benytter lærlinger i
gjennomføring av prosjektene. På spørsmål
til ledere i EBA-bedriftene på Vestlandet om
de opplever at offentlige byggherrer
etterlever dette pålegget er tilbakemeldingen
blandet. 31 prosent svarer at dette skjer i

- Denne tilbakemeldingen er et klart signal
om at vi i EBA Vestenfjelske har en jobb å
gjøre med å få kommuner og andre
offentlige byggherrer til å følge de
bestemmelsene som gjelder. Jeg ber alle
som oppdager brudd på lærlingeklausulen
lokalt om å melde fra, slik at vi som forening
kan følge opp konkrete saker, sier Hans
Martin Moxnes.
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Stå vakt om det
organiserte arbeidslivet!
fastsette verdien av at vårens lønns
oppgjør i privat sektor, med riksmeklerens
hjelp, endte med at partene ble enige
om et anbefalt forslag – og ikke med
storstreik? Kunne vi ha kommet lettere til
målet dersom hele lønnsdannelsen
skulle bli avtalt lokalt?

S

elskapet jeg leder, Stoltz Entreprenør,
ble stiftet samme år som unionen
mellom Norge og Sverige ble oppløst. Vi
har reist bygg for generasjoner, og skal
fortsette med det. En grunnpilar for oss
er at vi tilhører det organiserte arbeids
livet. Min tipp-oldefar, Christian Stoltz,
populært kalt Skjeggen, var blant
initiativtakerne til stiftelsen av Bergens
Entreprenørforening i 1916 – forløperen
til den flotte foreningen jeg i dag har
gleden av å være er styreleder for.

av de store endringene som har skjedd i
arbeidslivet er ikke dette spesielt
oppsiktsvekkende. Men i organisa
sjonene, og spesielt i LO, skaper trenden
en bekymring som jeg mener vi som
arbeidsgivere må dele. Den høye
organisasjonsgraden på begge sider har
vært og er en forutsetning for trepartssamarbeidet med myndighetene, som
har gitt norsk næringsliv formidable
fortrinn. Stikkordene er samordnet
lønnsdannelse, fredsplikt, struktur for
samarbeid på arbeidsplassene, og ikke
minst nødvendige reformer i samfunnet
og i arbeidslivet. «Den norske modellen»
gir oss verdier vi kanskje ikke tenker så
mye på i det daglige – men som er selve
«planken» for vår felles velferd og
bedriftenes konkurransekraft.

Jeg tror definitivt ikke det. Men også
innenfor bygg og anlegg ser vi likevel at
både større og mindre bedrifter velger å
stå utenfor organisasjonene. Mange
legger ikke skjul på at de snylter på vår
virksomhet, blant annet ved å kopiere de
avtalene som partene i det organiserte
arbeidslivet har brukt mye tid og
ressurser på å komme frem til.

Tradisjoner kan være viktige, fordi de legger
noen faste rammer for virksomheten og
tilværelsen i en verden preget av store
endringer. Men hvis vi i vår bedrift kun
hadde opprettholdt medlemskapet i
EBA og NHO av plikt og respekt for mine
forfedre, burde vi heller latt være. Vi må
med andre ord kunne se og erfare at
nytteverdien av å tilhøre et fellesskap med
andre arbeidsgivere i samme bransje
forsvarer den kontingenten vi betaler.

Tendensene til forvitring av det
organiserte arbeidsgiverfellesskapet kan
ikke bare få konsekvenser for organisa
sjonenes evne til å gi medlemmene den
service og oppfølging de trenger og
etterspør. Den vil også kunne svekke
næringslivets røst og gjennomslag ved
politiske avgjørelser som legger rammer
for bedriftenes virksomhet.

Ingen bedrift eller arbeidstaker kan
tvinges til å være en del av det organiserte
arbeidslivet. Jeg mener likevel vi med
stolthet både kan og bør utfordre
«gratispassasjerene» i større grad.

Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske

Blant arbeidstakerne i Norge sank
andelen organiserte fra 51,6 prosent i
1972 til 49,0 prosent i 2016. På bakgrunn

Å måle kost – nytte er ikke alltid like
enkelt. Hvordan skal man for eksempel
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Skal få ungdom til å
byggje småhus
Byggopp Sogn og Fjordane går nye
vegar for å skape interesse for bygg
og anlegg hjå ungdom. I juni startar
«Småhus»-prosjektet i samarbeid
med ungdomsskulane i fylket. Planen
er å gje elevar i 9. klasse opplæring
over to dagar i å føre opp eit hus i
miniatyrutgåve.
- I Oslo og Akershus har denne opplæringa
vorte ein obligatorisk del av undervisninga i
kunst og handverk. Vi satsar på eit friviljug
samarbeid med skular i dei kommunane
som ynskjer at elevane skal få dette tilbodet.
Vi startar i Naustdal og held fram i Flora,
fortel leiar for Byggopp Sogn og Fjordane,
Nils Arne Ødegård. – Vi jobbar for å få avtalar
med fleire kommunar frå hausten av.
Arne Skålvik er engasjert som leiar for
«Småhus»-prosjektet. Han har fagbrev
som tømrar, og har over 25 års erfaring frå
bransjen, mellom anna som kompanjong
i et byggmeisterfirma. Men for to år sidan
sette ein yrkesskade brå stopp i den
karriera. – Etter å ha vore sjukmeldt i eitt års
tid måtte eg innsjå at eg ikkje kunne halde
fram som aktiv i yrket. Difor ynskjer eg å
bruke fagkunnskapen min til å undervise,

og har søkt plass på utdanning som
faglærar. Planen er å kombinere studiar
med jobb i dette prosjektet, seier han.
Frå byrjinga av april har Skålvik jobba med
å førebu prosjektet på kontoret til Byggopp
i Førde. Tanken er at kvar klasse vert delt i
lag på fire personar, som skal samarbeide
om å føre opp eit småhus i skalamodell 1:10.
- Fyrste dag får elevane ein introduksjon
om kva som må til for å føre opp eit hus.
Dei får prøve seg med sag og limpistol, og
å setje opp bjelkelag. Dagen etter skal dei
kle veggar og tak på huset.
«Småhus»-prosjektet krev plass, og det
kan vere ei utfordring på mange skular som
fylgje av at dei tradisjonelle sløydsalane
er borte. – Men dei lærarane vi har vore i
kontakt med er veldig positive, og vil finne
praktiske løysingar som gjer det mogleg
å gjennomføre prosjektet. Dei ser óg
verdien i at elevane må bruke matematiske
kunnskaper for mellom anna å rekna ut
lengda på stendarar og diagonalar.
- Frå Byggopp si side er målet sjølvsagt at
fleire gutar og jenter tek bygg og anlegg
med seg i vurderinga når dei skal søkje

Arne Skålvik og Nils Arne Ødegård planlegg
«Småhus»-prosjektet for ungdomsskuleelevar i
Sogn og Fjordane.

vidaregåande utdanning. I dette prosjektet
er fokus på tømrarfaget, men vi meiner det
er fullt mogleg å lage tilsvarande prosjekt for
betongfaget, held Nils Arne Ødegård fram.
I fyrste fase har Byggopp Sogn og Fjordane
teke kostnaden med innkjøp av utstyr og
materiell til gjennomføring av prosjektet.
– Men vi ynskjer å få til eit spleiselag med
entreprenørar og byggverksemder i dei
kommunane som veljer å ta «Småhus»prosjektet inn på undervisningsplanen for sine
elevar. Litt marknadsføring av dei som stør opp
om dette rekrutteringstiltaket skal vi få til!

Lærlinger uten grenser!
Tre lærlinger i byggebransjen i Bergen har
lykkes med å samle inn 250.000 kroner
gjennom aksjonen «Lærlinger uten grenser».
For disse pengene har de kjøpt inn en bil
som skal benyttes til transport av
funksjonshemmede barn i Aserbajdsjan.
- Vi er veldig takknemlige for støtten vi har
fått fra bedrifter, organisasjoner og
privatpersoner for å nå målet, sier Knut
Haukeland, Sverre Steinnes Romøren og
Joakim Skjerping. Lørdag 7. juli starter de
den 7.500 km lange kjøreturen Bergen til
Baku for å overlevere bilen til JOY Norge.
Denne humanitære organisasjonen har et
senter i Baku for barn med funksjons
hemninger som foreldrene ikke klarer å ta

seg av. De har et stort behov for et kjøretøy
som er tilpasset barna med blant annet
heis for rullestol.
Alle de tre initiativtakerne er elever på TAFlinjen på Knarvik vidaregåande skule og
utdanner seg for å ta fagbrev i betongfaget.
Knut og Sverre har praksis hos FM Strand i
Bergen og Joakim i Arko Bygg på Osterøy.
- Vårt motiv er, inspirert av Leger uten
grenser, å bidra til at verden blir et bedre sted.
Som unge under videregående opplæring i
Norge blir vi godt ivaretatt, og vi føler at vi
både kan og bør gjøre en innsats for barn
som lever under helt andre kår enn det vi er

Lærlinger uten grenser, fra venstre Knut Haukeland,
Sverre Steinnes Romøren og Joakim Skjerping.

vant til. Vi håper dette prosjektet også kan
være med på å heve ryktet til byggfags
lærlinger.
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Gjør det bra med kaier og s
- Som en mellomstor entreprenør kan
vi ikke være like gode på alt. Men
med årene har vi opparbeidet solid
ekspertise på bygging av kaianlegg
og småkraftverk. Det gjør vi veldig bra!
Daglig leder i Byggservice i Kvinnherad,
Fred Nilsen, har tatt oss med til idylliske
Kobbebukta ved Eidsvik på Halsnøy. Her
gikk firmaet til topps i anbudskonkurransen
kommunen lyste ut om bygging av ny
fiskerihavn, et prosjekt til ca 14 millioner
kroner (eksklusiv mva.).
- Vi konkurrerte med fem andre bedrifter.
Byggservice fikk ikke jobben fordi vi ga det
rimeligste tilbudet, men fordi vi har vist at vi
leverer med høy kvalitet. Vi la ved gode
referanser fra tilsvarende prosjekter, blant
annet i Austevoll. Grundighet både i
planlegging og gjennomføring er vårt
varemerke, sier han.
Bygging av ny fiskerihavn på Halsnøy er en
konsekvens av at myndighetene ønsker
større bredde i næringslivet i kommunen,
og den gamle fiskerihavnen har lenge trengt
et løft.
– Oljen har vært en velsignelse også for folk
og bedrifter i Kvinnherad, men nedgangen
som fulgte etter prisfallet for tre – fire år
siden ble en vekker. Derfor legges det blant
annet til rette for kaifasiliteter på Halsnøy som
imøtekommer behovene til dem som driver
fiske på hel- eller deltid, fremholder Nilsen.

Stort og solid kaianlegg
Fiskerihavnen i Kobbebukta blir ca 80
meter lang med en betongkai ytterst for
større fartøy og en rommelig kai der
sjarkene kan legge til. På utsiden er
anlegget plastret med stein som tar av for
vær og vind, og rundt kaien er det anlagt 42
bæresøyler med armert betong. 21
betongdragere er prestøpt på industri
tomten til Byggservice på Sunde og fraktet
til Kobbebukta. På disse støpes det et
plattformdekke. Før overlevering i august
skal hele kaien på 2.500 kvadratmeter
dekkes med asfalt.
Lars Ulvenes er formann på byggeplassen i
Kobbebukta. Han begynte som betong
faglærling i Byggservice i 2002 og har siden
gått gradene i firmaet. Han følger opp egne
ansatte og underleverandører, og har
4

Byggservice har to gravemaskiner i arbeid i forbindelse med bygging av ny fiskerihavn
i Kobbebukta på Halsnøy.

løpende dialog med byggherren. – Vi har
hatt gode arbeidsforhold gjennom vinteren,
og har god fremdrift i prosjektet.

Lykkelig som ganske liten
Totalt er det 30 ansatte i Byggservice og
ved større oppdrag leies det inn folk etter
behov. – Vi har lav turnover, og svært lojale
og dyktige medarbeidere. Sykefraværet i
2017 var 1,6 prosent. Det forteller jo sitt,
sier Fred Nilsen.

- Lykkelig som ganske liten?
- Vel, i 2017 omsatte vi for 70 millioner
kroner og satt igjen med 3 prosent etter
skatt. Det er greit nok i dagens marked.
Men jeg mener vi med dagens faste
bemanning bør ha kapasitet til å øke
inntektene med 30 – 40 millioner kroner, og
legge litt mer igjen på bunnlinjen. Primært

ønsker vi å jobbe i og rundt Kvinnherad,
men tar også en god del oppdrag utenfor
nærområdet. Vårt største prosjekt for tiden
er et Holen småkraftverk i Årøyvassdraget i
Luster med Småkraft i Bergen som bygg
herre. Anlegget, som skal overlevers neste
år, gir oss inntekter på ca 20 millioner kroner.

Bærekraftig strategi
I Sunnhordland blir Byggservice markedsført
som en entreprenør med evne og kapasitet
til å utføre alle typer grunn-, betong- og
tømrerarbeid.
– Lokalt bygger vi både boliger, offentlige
bygninger og forretningsbygg, senest vårt
eget nye administrasjonsbygg på Sandvoll.
Når vi har spesialisert oss på å bygge kaier
er det fordi vi mener vi med denne
kompetansen vil møte behov i markedet i
mange år fremover. Ikke bare for
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g småkraftverk

Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske (t.v.) sammen
med Lars Ulvenes og Fred Nilsen på de prestøpte betongdragerne.

Sjarkfiskerne Halsnøy kan se frem til ny og bedre
havn i Kobbebukta.

fiskerinæringen, men også for aktører
innen oppdrett og tømmerdrift. Dessuten
er det mange ferjekaier som må
vedlikeholdes og oppgraderes for å være

Fred Nilsen har ledet Byggservice siden 2006.

Betongservice produserer betongdragerne selv på
industritomten på Sunde.

tilpasset moderne fartøy. Tilsvarende
kommer ikke bygging av småkraftverk til
å gå av moten – snarere tvert imot.

Fakta om Byggservice
Byggservice AS ble grunnlagt i 1986
og eies hovedsakelig av ansatte i
bedriften. I 2016 ble Kvinnherad
Ferdigbetong på Sunde innlemmet i
virksomheten. Byggservice er medlem
av EBA Vestenfjelske og er godkjent
som lærebedrift i grunn-, betong- og
forskalingsfaget. For tiden er det en
lærling i bedriften.

Fred Nilsen har vært daglig leder i
Byggservice siden 2006 og er medeier
i bedriften. Han er fra Oslo og er
utdannet økonom. Kjærligheten førte
ham til Kvinnherad, og han trives godt i
kommunen med vel 13.000 innbyggere.

Kjell Erling Underhaug fra SN Stålbygg sveiser en
bæresøyle.
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Bransjen samlet
i næringspolitisk utvalg

Ingmar Austevoll (stående) leder Næringspolitisk
Utvalg for Bygg og Anlegg i Hordaland.

Næringspolitisk Utvalg for Bygg og
Anlegg i Hordaland ble etablert i 2017
på initiativ fra EBA Vestenfjelske.
Utvalget har møter to ganger i
året, og målet er å sette viktige
temaer for bransjen på agendaen i
forhold til politiske myndigheter og
offentligheten.

beskrivelse av hvordan nye kontraktsformer
utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for
underentreprenørene, og kan true kvaliteten
på leveransene i store prosjekter. Mads
Wiik Kleven fra Fellesforbundet holdt et
innlegg
om
betydningen
av
høy
organisasjonsgrad både blant arbeidsgivere
og arbeidstakere i bransjen.

Næringspolitisk Utvalg har i år blant annet
hatt dialogmøte med byråd Anna Elisa
Tryti, og kommet med innspill til
Kommuneplanens Arealdel (KPA). Byplan
legging og reguleringssaker i Bergen er et
av tre prioriterte arbeidsområder for
utvalget, i tillegg til bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet og tiltak for å styrke
bransjens omdømme.

EBA Vestenfjelske er representert med
Ingmar Austevoll som leder av utvalget,
samt Inger Kristin Ulveseth. Hans Martin
Moxnes er utvalgets sekretær. Øvrige
medlemmer er Anita Nysæther Kristiansen,
Boligprodusentenes Forening, Magne
Stunner, Bergen Næringsråd, Kari Sveva
Dowsett og Tore Johan Smidt fra
Rådgivende
Ingeniørers
Forening
i
Hordaland og Sogn og Fjordane, Gunnar
Størksen, Bygningsgruppen Bergen, Jan
Thore Urheim, Nelfo Bergen og omegn,
Lars Clementsen Pedersen og Per
Reigstad, Arkitektbedriftene, Tom Knudsen,
NHO Vest, Roger Pilskog, LO Hordaland
og Mads Wiik Kleven, Unionen Fagforening
(Fellesforbundet).

Jens Christian Fosse, Høgskulen på Vestlandet.

Mads Wiik Kleven, Unionen Fagforening /
Fellesforbundet.

På møtet i april fikk utvalget blant annet en
redegjørelse om viktige satsingsområder
for den nyfusjonerte Høgskulen på Vest
landet av Jens Christian Fosse, prodekan
for innovasjon ved fakultet for ingeniør- og
naturvitenskap. Lars Clementsen Pedersen
fra Arkitektbedriftene orienterte om mulig
hetene for gjenbruk av materialer, såkalt
oppsirkulering. Magnus Thunestvedt fra
elektrofirmaet med samme navn ga en

- Entreprenørene er
for beskjedne

Samarbeidsavtale
med NAV Hordaland

Flere søker bygg og
anlegg i Hordaland

- Vi er for beskjedne i
entreprenørbransjen. Vi må vise at det
er vi som besitter den kompetansen så
må til når det skal reises store og fine
bygg her i landet.

EBA Vestenfjelske har inngått samarbeids
avtale med NAV i Hordaland. Målet er å få
flere mennesker i arbeid eller opplæring
gjennom samordning av de virkemidlene
hver av partene har til rådighet.

Antallet søkere med ungdomsrett til
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på de
videregående skolene i Hordaland
viser økning for fjerde år på rad.

Dette var hovedbudskapet til
konserndirektør og leder for divisjon
Bygg i BetonmastHæhre, Peter N.
Sandrup, på Entreprisedagen i Vest i
Bergen torsdag 12. april. Konferansen
samlet nær 100 deltakere.

Avtalen ble signert av styreleder i EBA
Vestenfjelske, Per Christian Stoltz, og
assisterende fylkesdirektør i NAV
Hordaland, Bjarte Hysing-Olsen,
onsdag 7. mars. Avtalen er basert på et
felles ønske om å styrke samhandlingen
om tiltak til beste for entreprenørene og
for personer som søker arbeid eller
opplæring innen bygg og anlegg.

Les mer på ebavest.no.

Les mer på ebavest.no.

514 elever har søkt seg inn på denne
utdanningen, mot 502 i 2017. Også til
Vg2 Bygg- og anleggsteknikk er det
vekst. Mens det i fjor var 389 søkere
har dette tallet i år økt til 415.
Selv om søkertallene både til VG1 og
VG2 for Bygg og anleggsteknikk samlet
viser god fremgang, er rekruttering av
elever til opplæring i betongfaget fortsatt
en stor utfordring. Blant VG2-søkerne
var det kun 21 elever som har dette faget
som sitt primære valg det kommende
skoleåret, fire flere enn i 2017.
Les mer på ebavest.no.
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Gjenvalg i EBA
Vestenfjelske

Prosjektledelse med
100 prosent kvinner

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble hele styret gjenvalgt. Per
Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør, er styreleder og Inger Kristin
Ulveseth, Brødr. Ulveseth, er nestleder. Styret består for øvrig av
Ingmar Austevoll, Veidekke, Hans Skorpen, LAB Entreprenør og
Rune Karlsen, Veidekke (styreleder i EBA Vestenfjelske, avdeling
Sogn og Fjordane). Arne Kleivdal, BetonmastHæhre Bergen, er
varamedlem til styret.

I april ble et av Forsvarsbyggs største byggeprosjekter
på Haakonsvern ferdigstilt. Prosjektet hadde en kostnad
på 320 millioner kroner. Prosjektledelsen bestod ute
lukkende av kvinner.

Under den faglige delen på årsmøtet ga daglig leder i Hordfast AS,
tidligere stortingsrepresentant Øyvind Halleraker, en orientering
om planene for ferjefri
E39 mellom Stord og
Bergen. Rogfast er
påbegynt og målet
er at arbeidet med
Hordfast kan startes
i 2021. Dermed vil
målet om ferjefritt og
fire felts veisamband
mellom Bergen og
Stavanger kunne bli
innfridd i 2027.
Styret i EBA Vestenfjelske: Ingmar Austevoll
(t.v), Rune Karlsen, Arne Kleivdal, Inger Kristin
Ulveseth, Per Christian Stoltz og Hans
Skorpen.

– En veldig hyggelig tilfeldighet i en mannsdominert byggebransje,
sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg. Dette som
et apropos til Hans Martin Moxnes sitt debattinnlegg i BA i april
om «Jakten på kvinnene».
Les mer på ebavest.no.

Disse kvinnene har utgjort prosjektledelsen for et stort byggeprosjekt på
Haakonsvern. Fra venstre sikkerhetsrådgiver Chandini Merkesvik, prosjekt
leder Tone Ryland, prosjektleder Rita Østgulen, prosjektleder innredning
Mariann Davidsen og prosjektøkonom Annette Øien. I tillegg til disse har
Anne Lockertsen med kontorsted på Bardufoss vært controller i prosjektet.

Gjenvalg i Byggopp
Hordaland

Gjenvalg i EBA Sogn
og Fjordane

Gjenvalg i Byggopp
Sogn og Fjordane

På årsmøtet i Byggopp Hordaland ble
Per Christian Stoltz gjenvalgt som leder
og Inger Kristin Ulveseth som nestleder.
Gjenvalgt til dette styret ble også
Jørgen Marthinussen, NCC Norge,
Arnt Rune Andreassen, Entreprenør
Magnar Sivertsen, og Martha Brandvik,
Engelsen Bygg. Norsk Arbeidsmands
forbund har valgt Kjell Fossmark som
deres representant i styret og
tilsvarende er Fellesforbundet /
Unionen Fagforening representert
med Mads Wiik Kleven.

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske,
avdeling Sogn og Fjordane, ble hele
styret gjenvalgt. Styret ledes av Rune
Karlsen, Veidekke Entreprenør (bildet).
Styret består for øvrig av Asle Solvang,
Allbygg Florø, Knut Løvdal Stauri, HS
Bygg og Rolf O. Kleiven, Kleiven Sogn.

På årsmøtet i Byggopp Sogn og
Fjordane ble Rune Karlsen gjenvalgt
som styreleder. Roald Ask, Gravdal
Bygg, er nestleder. Styret består for
øvrig av Asle Solvang, Allbygg Florø,
Knut Løvdal Stauri, HS-Bygg, Ove
Jonny Berge, Skår VVS og Oddbjørn
Aalen, Fellesforbundet.
Varamedlemmer til styret er Rolf O.
Kleiven, Kleiven Sogn, Robert
Ellingsund, Florø Rør og Jan Inge
Sætre, Fellesforbundet.

Våre
samarbeidspartnere
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA
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Heidi Wolden på VBA 1. november
Da Heidi Wolden
i fjor tiltrådte som
konsernsjef i Kruse
Smith ble hun den
første
kvinnelige
toppsjefen
blant
de store aktørene
Konsernsjef Heidi Wolden
i entreprenørbran
i Kruse Smith.
sjen. Torsdag 1.
november er hun
foredragsholder på Vestlandske Byggog Anleggsdag (VBA) i Bergen, som i år
markerer sitt 25 års jubileum.

Kommersiell teft, god forretningsforståelse
og høyt utviklet evne til strategisk tenking
var prioriterte områder i profilanalysen
som lå til grunn for rekrutteringen av Heidi
Wolden som sjef for det familieeide Kruse
Smith-konsernet. Hun kom da fra stillingen
som Vice President Finance i Statoil og
hadde også vært styremedlem i Kruse
Smith i to år. Konsernet med ca. 900
ansatte har hovedkontor i Kristiansand og
seks andre lokasjoner i Sør-Norge.
Direktør Hans Martin Moxnes i EBA

Vestenfjelske er sekretær for programkomiteen for VBA. – Årets konferanse vil
ha samme lest som i de senere år med
foredrag og debatter. Både adm. dir.
Jon Sandnes i BNL og Bjørn-Erik Øye
i Prognosesenteret har bekreftet at de
vil bidra med kunnskap om henholdsvis
sentrale næringspolitiske temaer og om
markedsutsikter for bransjen.
Konferansen holdes på Radisson Blu Royal
Bryggen og avsluttes med en velsmakende
tapas.

Kurs 2. halvår 2018

Medlemsaktiviteter
2. halvår 2018

Hordaland:
11. september:
Ekstra medlemsmøte med BNL – sentralt – Bergen: Nye regler for
innleie
20. – 23. september:
Studietur EBA Vestenfjelske
4. oktober:
Medlemsmøte – sentralt – Bergen
23. - 25. oktober:
Yrkes-NM - Oslo

6. september: TEK 17
12. september: Byggherreforskriften
14. september: Samspillkontrakter
17. - 19. september: Lean Construction inklusive Lean Yellow Belt
8. – 12. oktober: Grunnopplæring HMS
22. og 23. oktober: Forhandlingsteknikk
25. og 26. oktober: NS 8407 Basiskurset
14. november: Offentlige anskaffelser
22. november: Bustadoppføringslova

1. november:
Vestlandske Bygg- og Anleggsdag – 25 års jubileum – Bergen

Sogn og Fjordane:

22. november:
Medlemsmøte – sentralt – Bergen: Kåring av «Årets lærling» 2018 i
Hordaland og Sogn og Fjordane

18. september: Bustadoppføringslova
2. og 3. oktober: NS 3420
25. oktober: TEK 17/Sluttoppgjør
8.- 9. november: NS 8405
3. og 4. + 10. – 12. desember: U3

Våre samarbeidspartnere
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