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PROGRAM FOR ENTREPRENØRDAGEN 2023  
25. mai 2023 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen  

 

Rammen for Entreprenørdagen 2023: 

Bygge- og anleggsnæringen er Norges største fastlandsnæring med en samlet verdiskapning på om 

lag 400 milliarder, sysselsetter 400 000 mennesker, og gir store ringvirkninger for landet. 

Entreprenørene tar stort samfunnsansvar. 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 

Kommunal- og distrikts minister, Sigbjørn Gjelsvik  

Partileder i Høyre, Erna Solberg  

Entreprenør navn kommer 

 

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, Presis Vegdrift-Eivind Iden, SVV-Bjørn Laksforsmo 

Politiker regionalt  
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12.00 Lunsj  

 

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?  

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs-Pedersen  

13.00 Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked? 

Forsker Torgeir Nyen, FAFO  

13.15 Fylkesdirektør for utdanning i Vestland Bjørn Lyngedal og/eller Bekka Skasheim)  

13.25 Vi må rekruttere flere  

-  NAV prosjektet.  To kandidater på scenen 

-  Jenteprosjekt og opplæringskontorets rolle. 

-  Ung i Bygg og anlegg (UBA). Filmhilsen fra ambassadør for UBA Jonis Josef 

 

13.40 Kaffepause 

14.00  Bærekraftig utvikling av by og land – nok boliger og bedre planprosesser! 

15.00 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  

Kommunal- og distrikts minister, Sigbjørn Gjelsvik  

14.15 Taktskifte etter MDG inn mot valget?  
Byråd Ingerid Fjellstad, Bergen Kommune  

14.30 JM og Backer Bolig – Petter Sunde/Christine Revheim  
14.40 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  
Konsernsjef Banenor, Gorm Frimannslund, Vegdirektør Statens Vegvesen, Ingrid Dahl 

Hovland, administrerende direktør EBA, Heikki Eidsvoll Holmås, Fylkesdirektør for 

infrastruktur og veg i Vestland, Dina Lefdal (EBAV)  

Representanter fra Transport- og kommunikasjonskomiteen  

15.50   Refleksjoner fra dagen 

Styreleder EBA/konsernsjef Veidekke Jimmy Bengtsson og administrerende direktør EBA, 

Heikki Holmås 

16.00 Avslutning Entreprenørdagen    
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DEL 4: GENERALFORSAMLING EBA 

 

16.15  Generalforsamling EBA (kun for EBAs medlemsbedrifter) 

17.00  Avslutning 

19.00 Aperitiff 

19.30  Middag 

 

Programmet er under arbeid, flere innledere er ikke bekreftet og endringer kan forekomme. 

Programmet oppdateres fortløpende og legges ut på EBAs hjemmeside.  

 

  

 

 

 

 

 

https://www.eba.no/artikler/2023/entreprenordag-og-generalforsamling-2023/

