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- YBA kan løfte betongfaget
- Entreprenørbedriftene har et skrik
ende behov for lærlinger i betongfaget.
Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i
Bergen (YBA) vil kunne bidra til en
helt nødvendig dreining i elevenes utdanningsvalg, sier direktør Hans
Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske.
11. mai kom kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen til Bergen med brevet som
gir EBA Vestenfjelske som eier av YBA
tillatelse til å starte friskole med undervisning i bygg- og anleggsfag. Søknaden ble
sendt i august 2015 etter at Stortinget i
juni samme år hadde vedtatt å utvide god
kjenningsgrunnlaget for friskoler til også å
omfatte yrkesfag.
Oppstart av en friskole med inntil 60 elever
på VG1 (Bygg- og Anleggsteknikk) og like
mange på VG2 (Byggteknikk) må behandles
og vedtas i EBA Vestenfjelskes organer.

God «timing»
- Tiden har arbeidet for YBA. Søkningen til
bygg og anlegg ved de offentlige skolene i
Hordaland har økt kraftig de siste årene, og
vil ventelig holde seg på et høyt nivå i årene
som kommer. Dette skyldes blant annet
innføring av lærlingeklausul i forbindelse
med offentlige anskaffelser, som innebærer
at bedriftene «støvsuger» skolene for talent
fulle elever – for å innfri kravet om at en andel
av produserte timer i hvert prosjekt skal utføres av lærlinger. Elever som ikke sluntrer
unna undervisningen vil med andre ord
kunne regne med at de får læreplass og
kan fullføre utdannelsen med fagbrev.

Feildimensjonering
Moxnes fremholder at YBA vil kunne få
spesiell betydning for å vri elevenes utdanningsvalg på VG2 i en retning bransjen etter
spør.
– Bedriftene i Hordaland har i år samlet
meldt inn et behov for ca 50 lærlinger i
betongfaget, og etterspørselen er omtrent
like sterk i Sogn og Fjordane. Vestlands
ungdommene går også til anleggsbedrifter
som jobber i hele landet. På landsbasis er

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrekker brevet som gir grønt lys for YBA til Per Christian Stoltz,
styreleder i EBA Vestenfjelske. (Foto: Marit Hommedal, EBA Vestenfjelske).

underdekningen av lærlinger til betongfaget
på mer enn 200. I Hordaland er det imidlertid bare 17 elever fra VG2 som har søkt
læreplass for å bli betongfagarbeider som
førstevalg. Fra skolene i og rundt Bergen er
det kun to primærsøkere til betongfag, sier
Moxnes, og fortsetter:
- VG2 Byggteknikk er praktisk talt blitt et
rent tømrerløp, men på vigo.no var det ved
utgangen av mai 60 tømrer-elever i Hordaland
som ikke hadde fått læreplass. I tillegg er
194 elektriker-elever som står uten læreplass og 86 som ikke har fått læreplass
som industrimekaniker. Selv om noen av

disse etter hvert blir fanget opp viser tallene
at det finnes tilstrekkelig tilgang, bare man
avklarer dimensjonering i et forpliktende
samarbeid med næringslivet - slik man gjør
i Tyskland.
- Skoleverket har ikke vist evne til å ta fatt i
denne feildimensjoneringen av utdanningsplasser i forhold til næringslivets kompetanse
behov. Som supplement til de fylkeskommunale skolene vil YBA, gjennom et nært
samarbeid med bedriftene, kunne skape
engasjement og interesse for betongfaget,
understreker Hans Martin Moxnes.

Seriøst? Ja!
det mulig å konkurrere likeverdig basert
på en felles oppfatning og definisjon av
et anstendig arbeidsliv. Folk som i likhet
med meg er opptatt av å heve bransjens
omdømme.

Når jeg for første gang figurerer
i denne spalten faller det både riktig og
naturlig å takke for tilliten årsmøtet viste
ved å velge meg som styreleder i EBA
Vestenfjelske. Jeg har hatt gleden av å
delta i styret siden 2011, like lenge som
min forgjenger svingte formannsklubben.
Arild Grønsdal var en dyktig leder, ikke
minst fordi han sørget for at alle fikk
komme til orde, og var flink til å finne
løsninger som virket samlende i organisasjonen – også når sakene i blant var
vanskelige. Det er derfor med ydmykhet,
men også med stor glede, jeg har tatt
fatt på denne oppgaven.
Heldigvis har jeg gode og ordentlige folk
rundt meg i foreningen. Folk som i likhet
med meg er opptatt av at bygg- og anleggsbransjen har rammevilkår som gjør

Kampen for seriøsitet føres parallelt på
flere nivåer. Resultatene er ikke like oppløftende over alt, tvert imot kan for
eksempel det man hører og leser om tilstandene i det private rehabiliterings- og
oppussingsmarkedet gi frysninger nedover ryggen.
På andre områder går det imidlertid
fremover. Jeg synes det er grunn til å
fremheve det arbeidet som blant andre
Bergen kommune har lagt ned for å luke
ut useriøse leverandører og få sine
forretningsmessige partnere til å ta samfunnsansvar. I den nylig vedtatte anskaffelsesstrategien sies det spesifikt at Bergen «skal være en foregangskommune
for samfunnsansvar i sine anskaffelser».
Når det gjelder anskaffelser innen bygg
og anlegg har kommunen listet opp 11
konkrete krav, blant annet om at minst
40 prosent av timene i et prosjekt skal

utføres av folk med fagbrev og minst syv
prosent av lærlinger. Samlet skal disse
kravene bidra til sunne forhold på bygge
plassene, og forhindre uheldig prisjag og
arbeidslivskriminalitet. Lærlingeklausulen
i forbindelse med offentlige anskaffelser
har også en positiv effekt ved at den frem
tvinger nødvendig nytenkning i den yrkes
faglige opplæringen. Etablering av et
alternativt tilbud (YBA) i Bergen vil kunne
bidra til høyere kvalitet og til at flere tar
utdanning i fag bransjen faktisk etterspør.
Bevisstheten om at det offentlige har et
særlig ansvar for å ivareta samfunns
ansvar har ikke kommet av seg selv. Her
har organisasjonene på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden stått sammen og
presset på for at gode ønsker og intensjoner har fått et konkret rammeverk
som aktørene må forholde seg til dersom
man vil ha offentlige institusjoner på kunde
listen. Jeg ser frem til at vi i fellesskap
fortsetter dette arbeidet med uforminsket
styrke. Seriøst? Ja!

Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske

Ny styreleder i EBA Vestenfjelske
På årsmøtet i EBA, Vestenfjelske avdeling ble administrerende direktør i
Stoltz Entreprenør AS, Per Christian
Stoltz (38), valgt til ny styreleder. Han
etterfølger Arild Grønsdal som har
ledet foreningen de siste seks årene.
Per Christian Stoltz har siden 2011 vært
leder for familieeide Stoltz Entreprenør.
Bedriften ble stiftet i 1905 av hans oldefar,
Christian B. Stoltz. Per Christian Stoltz har
vært nestleder i styret i EBA Vestenfjelske
siden 2011.
Ny nestleder i styret for EBA Vestenfjelske
er Inger Kristin Ulveseth fra Brødrene Ulveseth AS. Hun har vært styremedlem siden
2013. Ingmar Austevoll fra Veidekke Entreprenør AS, region Vest, ble gjenvalgt som
styremedlem. Gjenvalgt som styremedlem
ble også Rune Karlsen fra Veidekke Entre2

Foran fra venstre Inger Kristin Ulveseth, Rune Karlsen og Per Christian Stoltz.
Bak står Hans Skorpen (t.v.) og Ingmar Austevoll.

prenør AS i Sogn. Han representerer EBA
Vestenfjelskes lokalavdeling i Sogn og Fjordane, der han på årsmøtet ble gjenvalgt
som styreleder.

Hans Skorpen fra LAB Entreprenør rykket
opp som fast medlem av styret i EBA Vesten
fjelske fra posisjonen som varamedlem.
Nytt varamedlem i styret er Arne Kleivdal fra
Betonmast Bergen AS.
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Optimismen øker i EBA-bedriftene
En spørreundersøkelse EBA Vesten
fjelske har gjort blant medlems
bedriftene vitner om økende optimisme. Langt flere sier de tar sikte
på å styrke bemanningen enn i en
tilsvarende undersøkelse for ett år
siden.
53 prosent av medlemsbedriftene i EBA
Vestenfjelske tar sikte på å øke kapasiteten
frem mot årsskiftet ved ansettelser, innleie
eller økt bruk av underentreprenører. 42
prosent svarer de ikke skal øke
kapasiteten, mens 5 prosent er usikre. Ett
år tidligere var det bare 33 prosent som sa
de skulle øke kapasiteten, mens 60 prosent svarte nei på spørsmålet.
Den tilbakemeldingen entreprenørene gir
på spørsmålet om kapasitetsutnyttelsen i
egen bedrift i øyeblikket er tilnærmet identisk
med den de ga for ett år siden. 33 prosent
sier den er svært høy, like mange som i forrige undersøkelse. 31 prosent gir uttrykk
for at den er høy, og det er tre prosent
poeng flere enn sist. 28 prosent melder at
kapasitetsutnyttelsen er middels god, mot
26 prosent sist. 8 prosent av bedriftene
har en svak eller meget svak kapasitets
utnyttelse i øyeblikket, mot 14 prosent for
ett år siden. Summa summarum indikerer
undersøkelsen at aktivitetsnivået for medlemsbedriftene i EBA Vestenfjelske samlet
er noe bedre i 2017 enn på vårparten i fjor.

Ser positivt på 2018
Bedriftene ser også positivt på utsiktene
fremover. Over 70 prosent svarer at de
tror kapasitetsutnyttelsen kommer til å
være høy eller svært høy ved utgangen av
året, mens 23 prosent mener den vil være
middels. Svarfordelingen på det samme
spørsmålet i fjorårets undersøkelse ga inntrykk av noe mindre optimisme.
Deltakerne i spørreundersøkelsen ble også
bedt om å gi en vurdering av om de tror
markedsforholdene for egen bedrift kommer til å bli bedre i 2018 enn i inneværende
år. Majoriteten svarer at de mener sannsynligheten for det er middels eller god.

Blandet hos underentreprenørene
Bedriftenes vurderinger av hvordan det
står til hos de underentreprenørene de har
kontakt med, gir et mer blandet bilde. De
færreste (3 prosent) mener kapasitets
utnyttelsen hos sine underentreprenører er

Kapasitetsutnyttelse våren 2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

31%

28%

30%

33%

20%
10%
0%

6%

3%

1

2

Vet ikke

3

4

5

6

Grafen viser hvordan bedriftene vurderer graden av kapasitetsutnyttelse bed utgangen av 2017,
på en skala fra 1 til 5.

Kapasitetsutnyttelse ved utgangen av 2017
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Grafen viser hvordan bedriftene vurderer graden av kapasitetsutnyttelse bed utgangen av 2017,
på en skala fra 1 til 5.

svært høy. Hos 29 prosent av underentreprenørene vurderes aktivitetsnivået å være
høyt, mens status hos de fleste (57 prosent) er middels. 9 prosent av bedriftene
mener deres underentreprenører har lite å
ta seg til i øyeblikket. Svarfordelingen på
dette spørsmålet avviker ikke mye fra fjorårets undersøkelse.
Utsiktene fremover for underentreprenørene
vurderes imidlertid som noe mer positive
enn på samme tidspunkt for ett år siden.
Oppsummert er det 47 prosent av deltakerne i undersøkelsen som tror kapasitetsutnyttelsen til sine underentreprenører
vil være middels ved utgangen av året,
mens 42 prosent mener den vil være høy.

I fjorårets undersøkelse var det 21 prosent
som mente underentreprenørene kom til å
ha lite å gjøre ved utgangen av 2016,
mens det det er ingen som mener dette vil
være situasjonen for underentreprenørene
ved utgangen av 2017.

Noen vil redusere bemanningen
83 prosent av bedriftene svarer nei på
spørsmål om de har redusert bemanningen
av fast ansatte gjennom permitteringer og
oppsigelser siden april i fjor. 17 prosent har
redusert bemanningen. På spørsmål om
den faste bemanningen vil bli kuttet frem
mot årsskiftet svarer 67 prosent nei, 17
prosent ja, mens like mange er usikre.
3

Byggjer for livskvalitet mid
- Ullsentralen i Førde vert eit bygg
som vi i Kleiven Sogn kan vere stolte
av. Eg trur også dei som skal flytte inn
vert nøgde, og at folk flest vil meine
det er eit vakkert innslag i bybiletet i
Førde.
Det seier Svein Erik Nes som i to år har
farta frå basen til Kleiven Sogn i Årdal til
Førde - som leiar for bygginga på tomta i
Storehagen 3. Her, midt i det som Dagens
Næringsliv for ti år tilbake kåra til «Norges
styggeste tettsted», har det reist seg eit urbant kombinasjonsbygg over fem etasjar
med eit samla bruksareal på ca. 4.700
kvm. Dei to nedste etasjane er innreia til
næring, og over dei 24 leiligheiter i ulik storleik. «Toppen på kransekaka» er ein solrik
takterrasse med motstraumsbasseng. Under bakken er det eit parkeringsanlegg på
1.300 kvm. på eit plan med plass til 41 bilar.
Bygget er kalla opp etter den gamle ullsentralen som tidlegare låg på tomta. Det er
teikna av arkitektane i Xform i Førde.
– Dette er eit bygg som vi verkeleg gler oss
til å vise fram og som blir ein del av det nye
ansiktet til Førde. Vi har prøvd å skape eit
unikt prosjekt, med arkitektur som du elles
ikkje opplever i Sogn og Fjordane, seier
Christina Kvamme, dagleg leiar i Xform. – Vi
ser ingen grunn til at berre storbyane skal få
oppleve arkitektur, smiler ho.
Både Xform og Kleiven Sogn har hatt spesiell grunn til å gjere seg flid med Ullsentralen. Dei eig nemleg 25 prosent kvar i selskapet Ullsentralen AS som står bak
prosjektet. Det gjer óg Gravdal Bygg og
Bjørnar Hillestad i Bch Holding.

Kvalitet i alle ledd
Tre av dei fem næringslokala er allereie
tekne i bruk, med Sparebanken Vest som
den mest profilerte leigetakaren.
Leilegheitene har høg standard og skal dermed forsvare ein kvadratmetarpris på om
lag 55.000 kroner. Ved overleveringa 12. juli
er alle einingane selt. Dei største er laga
med moglegheit for utleige av delar av bustaden.
Ullsentralen tilbyr leilegheiter med hagestove, og hagestova vil fungere som eit ekstra
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Svein Erik Nes i Kleiven Sogn er stolt over Ullsentralen i Storehagen 3 i Førde.

rom i leilegheita. Om sommaren som uterom med potensiell hage, og om vinteren
som opphaldsrom med glasveggar. Slik
kan du oppleve omgjevnadane og det fine
lyset året rundt, skjerma og privat midt i
Førde sentrum.

Eit godt prosjekt
Ullsentralen er bygd med betong som bæring opp til 2. etasje og med stålbjelkar frå
3. etasje. Over parkeringskjellaren er det
støypt eit lokk i betong. Alt grunn- og betongarbeid har Kleiven Sogn gjort med sine
folk, medan Gravdal Bygg har teke tømrararbeidet og innreiing. Total kostnadsramme
på prosjektet er 100 millionar kroner (eks.
mva.), der Kleiven Sogn sin del utgjer ca 50
millionar kroner.
- Den mest utfordrande fasen i prosjektet
var utgravinga av parkeringsarealet. Vi

Sparebanken Vest har fått eit flott lokale i Ullsentralen.

gravde ut heilt til kanten på tomta og hadde
lite plass rundt oss. Det var óg krevjande å
få leigetakarane på plass i sine lokale i 1. og
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dt i Førde

Røyrleggjar Martin Grøneng i arbeid på eit kjøken i ein av leiligheitene.

Britt Signy Gotteberg og Gunn Helen Frøholm i resepsjonen på tannlækjarkontoret i Ullsentralen.

Feirar 30 år i god fart
Kleiven Sogn AS har 30 års jubileum i år.
Entreprenøren i Årdal har om lag 35 tilsette,
dei fleste med utdanning innan grunn og
betong. – Vi tek sikte på å nå 100 millionar
kroner i omsetnad i jubileumsåret, seier dagleg leiar Rolf Ole Kleiven.
I tida frå 1956 til 1987 var firmaet ei avdeling
i firmaet Endre Kleiven Entreprenørforret
ning som hadde hovudsete i Førde.
Ingeniør Endre Kleiven (1917–1997) frå Gaular starta Endre Kleiven entreprenørforretning i Bergen i 1947, men flytta etter kort
tid firmaet til Bygstad, og seinare til Førde.

2. etasje før jul før teknisk rom i 6. etasje var
gjort ferdig, seier Svein Erik Nes. Likevel har
framdrifta i prosjektet vore som planlagd,
og utan alvorlege uhell eller personskade.

Endre Kleiven bygde saman med sine
brør selskapet opp til eit av dei største entreprenørselskapa i fylket, og hadde mellom
anna store byggjeoppdrag i aluminium
 s

byane i Sogn. Den Førde-baserte entre
prenøren etablerte avdeling i Årdal i 1956
med Oddmund Kleiven som dagleg leiar.
I Årdal har Endre Kleiven Entreprenørforretning bygd ein stor del av dei offentlege
bygga og større forretningsgardar, mellom
anna Farnes kyrkje, samfunnshuset på
Årdalstangen og Årdalshallen. Frå starten i
1987 har Kleiven Sogn hatt fokus på
marknaden i Sogn, med Årdal kommune
og Hydro Årdal som dei største oppdragsgjevarane.
Rolf Ole Kleiven tok i 2006 over som dagleg leiar etter far sin. Han eig 53 prosent av
aksjane i selskapet, medan JDV Eigedom
er medeigarar med 30 prosent av aksjane.
17 prosent av aksjane er fordelt på dei tilsette og andre aksjonærar.
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Anbefaler langvarige forhold
Byggebransjen har hatt en betydelig
nedgang i tallet på fast ansatte de
siste årene, på tross av at oppdragsmengden samlet har økt. På Entreprisedagen i Vest, som samlet over 70
deltakere, tok senioradvokat Sunniva
N. Sandvold i Kluge til orde for flere
langvarige arbeidsforhold fremfor
kortvarige bekjentskaper.
Hovedbegrunnelsen for å ansette midlertidig
eller leie arbeidskraft fra et bemanningsbyrå
er at dette gir bedriften større fleksibilitet
når oppdragsmengden og kompetanse
behovene varierer. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er likevel at man ved rekruttering
skal ansette folk i faste stillinger. Sandvold
fremholdt at valget mellom et fast eller midler
tidig arbeidsforhold ikke bare er et praktisk
spørsmål, men også et verdivalg.
- Fordelen ved fast ansettelse er at det
alltid er lovlig, det stilles ingen vilkår eller
begrensninger. Et tidsubestemt arbeidsforhold skaper også større grad av stabilitet,
og man vil gjerne få arbeidstakere som er
dyktigere og mer motiverte for å gjøre en
god innsats. Den rettslige risikoen ved å gi
fast ansettelse er også liten, påpeker hun.

Kan nedbemanne fast ansatte
Den største ulempen ved å avtale fast ansettelse er at det stiller krav til saklig grunn
og saksbehandling ved oppsigelse, avskjed

Senioradvokat Sunniva N. Sandvold i Kluge anbefaler langvarige forhold fremfor korte
bekjentskaper i arbeidslivet.

eller permittering. – Men det er fullt mulig å
justere bemanningen dersom begrunnelsen
er saklig. Det er ikke så vanskelig som man
kanskje tror.
Arbeidsmiljøloven § 14 – 9 fastsetter at en
midlertidig avtale kan inngås uten noen
spesifikk årsak for en periode på inntil tolv
måneder. Slike avtaler kan kun omfatte
inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, og innebærer også karanteneperioder når «kvoten» er brukt opp. Ut over
dette kreves det et konkret behov for bruk
av midlertidighet, som i hovedsak vil være
når arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter eller man trenger en vikar for
en fast ansatt.

Lett å trå feil med midlertidige

God stemning på Entreprisedagen i Vest.

- Det er lett å trå feil, og som arbeidsgiver
må du sørge for å ha hjemmel for å inngå
en slik avtale. Det holder ikke at en arbeidstaker ønsker midlertidighet, understreker
Sunniva N. Sandvold.

Våre
samarbeidspartnere
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA
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Vilkårene for midlertidig ansettelse er i hoved
sak de samme som for innleie fra bemanningsforetak. Hvis man istedenfor fast eller
midlertidig ansettelse leier inn arbeidskraft,
må man imidlertid også forholde seg til regler
om likebehandling av lønns- og arbeids
vilkår, opplysningsplikt og innsynsrett, solidar
ansvar for lønn og skatt, og dekning av kost
og losji.

Behovet må være tidsbegrenset
Både for innleie og midlertidig ansettelse
gjelder et grunnleggende vilkår om at behovet
for arbeidskraft er tidsbegrenset. Det krever
stadig administrasjon underveis i arbeidsforholdet.
- I praksis er det mange som synder mot
regelverket, sier Sandvold. – Politisk er
også midlertidighet et stridstema, og det kan
derfor komme lovendringer som innskjerper
adgangen til å bemanne virksomheten på
annen måte enn ved å ansette folk fast. Lang
varige forhold er kanskje alt i alt å anbefale.
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Sliter med betong-rekruttering
Bygg- og anleggsteknikk er blant
yrkesfagene som øker i popularitet
både i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Men bransjen i begge fylker sliter
med å skaffe nok lærlinger til betongfaget.
- I Hordaland kunne vi ha skaffet læreplass
til minst 50 elever i betongfaget, men har så
langt inngått ca 30 nye kontrakter fra høsten av, sier opplæringsleder Jonny Olsen i
Byggopp Hordaland.
Også i Sogn og Fjordane mangler det lærlinger i betong. – Vi kunne ha skaffet plass
til ytterligere 25 elever utover de ti kontraktene vi så langt har inngått, sier opplæringsleder Nils Arne Ødegård i Byggopp
Sogn og Fjordane.

Bygg og anlegg øker i Hordaland
I Hordaland er det i 2017 en nedgang i
samlet søkertall til videregående opplæring
blant elever med ungdomsrett i forhold til
2016 på 363 til 18.634.
På tross av at søkertallet samlet går ned
fortsetter veksten for Bygg- og Anleggsteknikk fra de to foregående årene. Til VG1
øker antallet primærsøkere fra 498 i 2016 til
502 i 2017. Fylkeskommunen har 531 plasser
til disposisjon, som er i tråd med det antallet
elever som faktisk begynte på denne utdanningen høsten 2016. Til VG2 øker søker

tallet fra 348 i 2016 til 389 i 2017. Fylkeskom
munen opplyser at man har 311 plasser til
disposisjon, som, dersom ikke kapasiteten
utvides, innebærer at 78 søkere ikke får
dette tilbudet i skoleåret 2017/2018.
Når det gjelder søkning til opplæring i bedrift var det i år på Hordaland fylkeskommunes søkeportal på Vigo bare 17 elever
som har betongfaget som sitt primære ønske.
Bedriftene har meldt inn behov for 50 lærlinger i dette faget. 118 har søkt opplæring
i bedrift i tømrerfaget, og ved utgangen av
mai var det ifølge siste oppdatering på Vigo
60 som ikke hadde fått læreplass.

…og i Sogn og Fjordane
I Sogn og Fjordane er det totalt 4.009
elever med ungdomsrett som har søkt om
plass på videregående skole i kommende
skoleår og 502 søkere til opplæring i bedrift. Søkertallene er på nivå med fjoråret.
Til VG1 Bygg- og Anleggsteknikk i Sogn og
Fjordane er det i år 142 elever med ungdomsrett som har dette som sitt førstevalg.
Det er langt flere enn i fjor. Det er fem videre
gående skoler i Sogn og Fjordane som tilbyr
denne utdanningen, og av disse har Mo
og Øyrane vidaregående skule i Førde fått
hele 58 søkere. Fylkeskommunen har lagt
til rette for at alle skal få plass.
Til sammenligning har elektrofaget en nedgang i søkertallet på 43 elever. Til VG2

Bransjen trenger flere betong-lærlinger.

Byggteknikk er det 83 primærsøkere i Sogn
og Fjordane.
Når det gjelder søkning til opplæring i bedrift
er det bare syv elever i Sogn og Fjordane
som har betongfaget som sitt primære ønske,
mens bedriftene har meldt inn behov for 34
lærlinger i dette faget. Til tømrerfaget er det
42 søkere til 86 tilgjengelige læreplasser. Til
rørleggerfaget er det tre søkere til 22 ledige
læreplasser. Anleggsmaskinførerfaget har
32 primærsøkere til 37 læreplasser.

Styret i EBA i Sogn og
Fjordane gjenvalgt

Styret i BYGGOPP
Hordaland

Styret i BYGGOPP
Sogn og Fjordane

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske,
avdeling Sogn og Fjordane, ble hele
styret gjenvalgt. Styret har følgende
sammensetning:

Styret i BYGGOPP
Hordaland består av:

Styret i BYGGOPP Sogn og Fjordane
består av:

Leder: Per Christian Stoltz,
Stoltz Entreprenør

Leder: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør

Nestleder: Inger Kristin Ulveseth,
Brødrene Ulveseth

Nestleder: Roald Ask, Gravdal Bygg

Leder: Rune Karlsen,
Veidekke Entreprenør
Medlemmer: Asle Solvang,
Allbygg Florø, Knut Løvdal Stauri,
HS Bygg og Rolf O. Kleiven,
Kleiven Sogn.

Medlemmer: Jørgen Marthinussen,
NCC Infrastructure Bergen, Arnt Rune
Andreassen, Åmodt Entreprenør,
Martha H. Brandvik, Engelsen Bygg,
Kjell Ove Fossmark, Norsk Arbeidsmandsforbund og Mads Wiik Kleven,
Unionen Fagforening.

Medlemmer: Asle Solvang, Allbygg
Florø, Knut Løvdal Stauri, HS-Bygg,
Ove Jonny Berge, Skår VVS og
Oddbjørn Aalen, Fellesforbundet.
Varamedlemmer:
Rolf O. Kleiven, Kleiven Sogn,
Robert Ellingsund, Florø Rør og
Jan Inge Sætre, Fellesforbundet.
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Om «Skammen» på VBA
Hold av torsdag 26.
oktober! Da arran
geres Vestlandske
Bygg- og Anleggs
dag i Bergen, den
24. i rekken.
- På årets konferanse
knyttes bygg- og anleggsvirksomhet til
de valg vi som mennesker gjør for oss selv
og for våre barn, gjennom et foredrag som
Einar Øverenget.

Medlemsaktiviteter
2. halvår 2017
14.-17. september:
Studietur EBA Vestenfjelske, Roma
5. oktober:
Medlemsmøte EBA Vestenfjelske,
Bergen
26. oktober:
Vestlandske bygg- og anleggsdag,
Bergen
13.-14. november:
Byggebransjens faglig juridiske råd –
Krügersymposiet, Bergen
23. november:
Medlemsmøte EBA Vestenfjelske med
Årets lærling, Bergen

den kjente filosofen Einar Øverenget skal
holde. Det har fått arbeidstittelen «Skammen
over fysisk arbeid» og skal handle om hvorfor så mange ikke vil la sine barn ta yrkes
utdanning, forteller direktør Hans Martin
Moxnes i EBA Vestenfjelske. Foreningen
arrangerer VBA i samarbeid med Bygnings
gruppen i Bergen, Rådgivende Ingeniørers
Forening i Bergen og Arkitektbedriftene i
Norge, avd. Bergen.
Adm. direktør i BNL, Jon Sandnes, og

partner i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye,
kommer også i år til å bidra til en god VBA
med foredrag om henholdsvis næringspolitiske temaer og markedsutviklingen.
På årets konferanse vil også det konfliktfylte
Helleren-prosjektet i Bergen bli satt under
lupen, med innlegg og debatt mellom
byggherre og entreprenører. Som tidligere
vil deltakerne også denne gang få presentert en byggebørs, det vil si en oversikt over
større offentlige byggeprosjekter i regionen.

Kurs 2. halvår 2017
Sogn og Fjordane:
12.-14. september: Lean
4. oktober: TEK 17
30. oktober – 2. november: U5
23. oktober: Endring og varsling
6.-7. + 13.-15. november: U3
Byggopp Sogn og Fjordane fortløpende kurs i varme arbeider, teori til fagprøve
rørlegger-, betong- tømrer- og malerfaget.

Hordaland:
5.-7. september: Lean Byggeplass
7. september: TEK 17
12. september: Sluttoppgjør (1/2 dag)
12. september: Overtakelse (1/2 dag)
18. oktober: Anleggskontrakter (foreløpig)
31. oktober: Offentlige anskaffelser
7. november: TEK 17
14.-16. november: Lean
21.-22. november: NS3420
Uke 44/45: HMS kurs- 40 timers
Byggopp Hordaland fortløpende kurs i varme arbeider, teori til fagprøve
betong-, tømmer og byggdrifterfaget.

Våre samarbeidspartnere

MEETINGS & EVENTS

Nyhetsbrev nr.2.2017
Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes
Redaksjon: Hans Martin Moxnes og NOR PR
Design: NOR PR
Trykk: Bodoni AS

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Vestenfjelske avdeling
Veiten 3, 5012 Bergen
Telefon: 55 90 72 50, telefaks: 55 90 15 12
www.ebavest.no.

