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Rammen for Entreprenørdagen 2023:
Bygge- og anleggsnæringen er sentrale i arbeidet med å få halvert klimagassutslippene fra byggevirksomheten og tilhørende 
områder i samfunnet. Næringen har også en nøkkelposisjon i trepartssamarbeidet for å nå en ny standard i norsk arbeidsliv og for 
å øke rekrutteringen av dyktige arbeidstakere til alle deler av næringen. Næringen bygger og binder sammen gode og effektive 
lokalsamfunn over hele landet. 

Byggenæringen har en avgjørende rolle i omstillingen til et bærekraftig Norge.  
Hvor står vi nå, og hva blir de største utfordringer og muligheter for næringen fremover?

Møteleder: Christine Holtan Bøgh

10.00 Velkommen til Bergen!
 Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik 
10.10 Uroen råder fortsatt i bygge- og anleggsnæringen
 Styreleder i EBA, Jimmy Bengtsson og administrerende direktør i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås 
10.20 Rikets tilstand og makroøkonomiens betydning for de norske markedstustiktene
 Hvordan påvirkes vi av situasjonen i Europa og verden, og hva er utsiktene fremover?
 Professor Ola Grytten, NHH 
10.45 Syv år til 2030 – hva er næringens rolle og hva vil regjeringens Klimapartnerskap bety?
 Vi er inne i vår kanskje viktigste krise, hva er BAE-næringens rolle nå og fremover?  
 Hva kan Klimapartnerskap med næringen løse?
 Korte innlegg og etterfulgt av panelsamtale
 Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti, Kommunal- og distrikts departementet  
 Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre. Medlem av Energi- og miljøkomiteen
 Gard Kvalheim, LAB entreprenør AS

11.15 Kaffepause

11.30    Mer vei for mindre og økende krav til klimakutt og kvalitet - er det mulig?
 Vedlikeholdsetterslepet øker, hvordan må kontraktene innrettes for at aktørene skal levere  
 på klimakrav og kvalitet?
 Panelsamtale
 Vestland Fylkeskommune-Dina Lefdal, Direktør drift og vedlikehold Veidekke ASA, Kjell Otto Bragstad,   
 Bjørn Laksforsmo, Divisjonsdirektør Statens vegvesen 
 To politikere regionalt

12.00 Lunsj 

www.eba.no

12.45  Arbeidskraft for fremtiden
 Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er på et kritisk nivå i byggenæringen, hva viser tall og fakta  
 og hva kan politikere og næringen gjøre?  

12.45 Hvordan kan vi styrke samspillet mellom partene og myndighetene for å nå felles mål om å rekruttere flere,  
 og rekruttere fra hele befolkningen? 
 Statssekretær Maria Schumacher Walberg, Arbeids- og inkluderings departementet
13.00 Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?
 Forsker Torgeir Nyen, FAFO 
13.20 Vi må rekruttere flere 
 -  NAV prosjektet.  
 -  Jenteprosjektet og opplæringskontorets rolle 
 -  Ung i Bygg og anlegg (UBA). Hilsen fra ambassadør for UBA Jonis Josef 

13.35 Kaffepause

14.00  Bærekraftig utvikling av by og land – nok boliger og bedre planprosesser!
 For å få bygget nok boliger må regelverk forenkles, prosesser digitaliseres og effektiviseres.  
 God og effektiv infrastruktur er også god boligpolitikk.
14.00    Tilstrekkelig boligbygging 
 Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti, Kommunal- og distriktsdepartementet 
14.15 Taktskifte etter MDG inn mot valget? 
 Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) - byråd for klima, miljø og byutvikling 
14.30 Boligbygging i Vestland-utfordringer og muligheter
 Direktør Region Vest JM, Petter Sunde 
14.40 Plan og utbyggingssjef Venke Moe, Kristiansand Kommune 
14.50 Spørsmål og kommentarer

15.00 Kaffepause
 
15.15 Infrastruktur og naturnøytralitet – ja takk begge deler!
 Regjeringen vil redusere det totale arealbeslaget fra samferdselsprosjekt, hvordan vil kundene  
 løse oppgaven, hvilke krav stilles og hvilken kontraktsform velges?
 Korte innledninger etterfulgt av panelsamtale 
 Fungerende utbyggingsdirektør Bettina Sandvin*, Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik-Statens Vegvesen,  
 administrerende direktør EBA, Heikki Eidsvoll Holmås 
 Fra Transport- og kommunikasjonskomiteen; Kirsti Leirstø (AP), og Trond Helleland (H) 
15.50    Refleksjoner fra dagen
 Styreleder EBA/konsernsjef Veidekke Jimmy Bengtsson og administrerende direktør EBA, Heikki Eidsvoll Holmås 
16.00 Avslutning Entreprenørdagen   

 DEL 4: GENERALFORSAMLING EBA
16.15  Generalforsamling EBA (kun for EBAs medlemsbedrifter)
17.00  Avslutning

Endringer i programmet kan forekomme.  
Oppdatert program finnes på eba.no
*) Ikke bekreftet


