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Styreleders innledning til 
Entreprenørdagen 2022

Drammen, 2.juni 2022



EBA er en viktig stemme for Norges største 
fastlands- og distriktsnæring

 Hva entreprenørbransjen gjør har betydning for hele Norge

 Hver 5.arbeidstaker jobber innenfor bygg, anlegg og eiendom. 
Det som treffer oss, treffer hele Norge

 EBA har de siste årene klart å bli en synligere og tydeligere 
stemme i samfunnsdebatten

 EBA er blitt en stadig synligere del i NHO

 Det gir oss bedre muligheter til å påvirke
 Det medfører er større ansvar for å forvalte rollen på en god 

måte



Våre fire viktigste saker blir også 
hovedtemaene for Entreprenørdagen 2022

Klima og 
bærekraft

Det seriøse 
arbeidslivet

Kampen om 
arbeidskraften

Konsekvensene 
av krig og 

prisøkninger
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 Klimakrisen er fortsatt vår største krise!
• Entreprenørene må og vil være en del av 

klimaløsningen

 Hvordan vi planlegge og bygger har 
stor betydning for klimaavtrykket

• Vi lanserer i dag rapporten «Bærekraftig 
areal- og transportplanlegging»

 Klimamålene nås gjennom handlinger!
• EBA sin bedrifter kan fra i dag signere for 

strakstiltak de selv vil gjennomføre

Klima og bærekraft
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 Bygg- og anleggsnæringen er Norges 
største sysselsetter

• 99,9 % av alle bedrifter og ansatte går hver dag på 
jobbe for å bygge landet.

 Kjemper seriøse arbeidslivet
• EBA og andre bransjeorganisasjoner jobber hver dag 

med tiltak for å sikre det seriøse arbeidslivet

 Trenger et godt samarbeid med myndighetene
• «Storrengjøringen i arbeidslivet» må skje i et nært 

samarbeid med de seriøse partene

Det seriøse 
arbeidslivet
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 Mangelen på kompetent arbeidskraft i 
bygg og anlegg vil bli en stadig større 
utfordring!

• Vi må utdanne mange nok
• Vi må rekruttere fra hele befolkningen
• Vi må ta vare på de vi har

 Vi skal fortsette det gode arbeidet vi gjør med 
å vise fram næringens muligheter for de unge!

• UBA er en suksess som vi skal ta videre!

Kampen om 
arbeidskraften
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 Denne våren legger krigen i Ukraina et 
dystert teppe over hele Europa.

 Mangel på råvarer, utfordringer med 
transport og en oppbremsing i 
økonomien vil trolig skape store 
utfordringer for bygg – og 
anleggsaktiviteten

 Det blir en hovedoppgave for EBA å 
holde myndighetene orientert om 
situasjonen

Konsekvensene av 
krig og prisøkninger
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Takk til EBA TVB som har 
ventet i to år på å kunne får 

invitere oss hjem!

Velkommen 
til 

Entreprenørdagen 
2022!

1.087 dager 
siden forrige gang vi 

møttes på  
Entreprenørdagen
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