


#Medbyggerne - organisering

• Styreleder veksler mellom LO og NHO 
styreleder fra 25.09.21 er Harald 
Olsen, LO

• Fylkeskommunen har sekretariatet
• Ressursgruppen gir støtte til DL 
• Forankring i kommunene (Ordførere) 
• Kvalitetsmanual under arbeid 

beskriver formål og organisering mm



Medbyggerne hvite bygg

Kontrollapp for oppfølging av 
kommunale og fylkeskommunale bygg-
og anleggs prosjekter
• Ny løsning for testes ut 

Leverandørseminar i samarbeid med 
bransjen
• Dialogkonferanser for Telemark og 

Vestfold. Buskerud, høsten 2022



#Medbyggerne tipssamarbeid

Ny tipsløsning og plakater på flere språk
Formålet er å aktivisere bransjen og få inn flere tips med bedre 
kvalitet.
Plakater henges opp hos dere og på byggeplasser osv. 



#Medbyggerne VGO
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• Politisk forankring (mandat)
• Forankring i ledelsen FK
• Forankring hos lærerne
• Bevisstgjøre ungdommer om 

plikter og rettigheter
• Fokus på HMS
• Arbeidskontrakt
• Lønnsslipp 
• Hva er skatt?
• Vær en samfunnsborger
• Bli en Medbygger

• Ressurser: Fylkeskommunen, LO, 
Politiet, RVO, Skatteetaten, EBA Re VGS



Medbyggerne hvite bygg

Kontrollapp for oppfølging av kommunale og 
fylkeskommunale bygg- og anleggs prosjekter
• Ny løsning for test leveres i løpet av høsten. 
• App blir laget med mulighet for videre 

utvikling

Leverandørseminar i samarbeid med bransjen
• Planlegger for konferanser både for Telemark 

og Vestfold
• Leverandørkonferanse Ælvespeilet i 

Porsgrunn 30.03.22 



#Medbyggerne privatmarkedet
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• Sterkt engasjement fra 
byggevarehusene

• Deltakelse fra Virke
• Kampanjer (sponset)
• Stands (synlighet)
• Annonser i f.eks. hytteavisa, lokalpresse

• Ressurser: Håndverkslaugene, LO, 
Politiet, EBA, Skatteetaten, Virke



 Eneste arena der statsetatene sitter i styringsgruppen med arbeidslivet
 Statsetatene deltar i alle arbeidsgruppene
 Bransjen har jevnlige møter med Kommunedirektørene (hvite bygg)
 Bestillingen fra statsetatene er å få dette til å bli en nasjonal arena for 

samarbeid mot A-krim (Totalforsvaret)
 Skatteetaten oppfordrer partene til forankring i LO og NHO sentralt
 Medbyggerne snakker bransjen opp! (vektlegger det positive vi gjør)
 BNL bør anbefale MB som bransjens Nasjonale A-krim verktøy 
 #Medbyggerne er upolitisk!

MB er en unik mulighet!
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