
Entreprenørforeningen
Bygg og Anlegg - EBA 
Arbeidsområder, tjenester og medlemsfordeler



Medlemskap i EBA
EBA skal ivareta og fremme entreprenørenes felles bransjeinteresser, 
og tilby tjenester utviklet for og sammen med bedriftene. Som medlem 
får du tilgang til Norges største felleskap av entreprenørbedrifter 
og arbeidsgivere. I tillegg til reell påvirkningsmulighet i næringens 
viktigste beslutningsprosesser, har bedriftene tilgang til en rekke 
praktiske, juridiske og økonomiske fordeler. 

Seriøsitet, 
etikk og 

omdømme

Næringspolitisk 
arbeid

Juridisk
 bistand

Arbeidsliv

Forsikring, 
pensjon og 

garantier

HMS

Informasjon

Rekruttering

Klima, 
energi 

og miljø

Bransjens 
møteplass

Lokal-
avdelinger

Utdanning

2



Bedre rammebetingelser og økt lønnsomhet
EBA arbeider for å øke bevilgningene og styrke rammebetingelsene til medlems-
bedrifter som har sin virksomhet innenfor bygg og anlegg samt drift og vedlikehold 
av vei og jernbane. Gjennom en kontinuerlig dialog med næringspolitiske premiss-
leverandører bidrar EBA til en lønnsom og respektert næring.

En aktuell og troverdig aktør
Den politiske og samfunnsøkonomiske situasjonen tilsier økte investeringer i 
offentlige bygg og infrastruktur. Et medlemskap i EBA er også et medlemskap i NHO 
og BNL. Det gjør EBA rustet til å få gjennomslag og sikre næringens og det enkelte 
medlems interesser.

I direkte dialog med beslutningstakere
EBA jobber tett sammen med bestillere av alle typer oppdrag innen bygg og anlegg. 
Videre har EBA kontakt med bestillere som Statens vegvesen, Nye Veier AS, Jernbane-
verket, Statsbygg og kommuner -og har faste møteplasser og arbeidsgrupper med 
alle. EBA samarbeider med en rekke organisasjoner som representerer både kunder og 
leverandører, som KS, NKF og MEF. EBA deltar også på nordiske og europeiske arenaer 
gjennom FIEC og EAPA (Europeisk asfaltforening).

Komplett tjenestetilbud
Ved å ha et komplett tjenestetilbud som spenner fra juridisk bistand og informasjon om 
aktuelle saker til rekruttering, etterutdanning og økonomiske fordeler, supplerer EBA 
medlemmenes egen organisasjon.

Sentrale og lokale kontaktpersoner
EBA har kompetente medarbeidere med bred erfaring og et kontaktnett som vil styrke 
bedriftens posisjon ved behov. Kompetansen finnes både på hovedkontoret og spredt 
over hele landet gjennom våre ni lokalavdelinger.

Dette er EBA
EBA er den største bransjeforeningen for entreprenører. Målsettingen er å være en 
effektiv og resultatorientert organisasjon som er styrt av medlemmene og medlem-
menes interesser. Som medlem av EBA er bedriftene også tilsluttet Byggenæringens 
Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA har tilknytning 
til 10 Byggoppkontor over hele landet, og er eier av Byggeindustrien og bygg.no
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Næringspolitisk arbeid
En av EBAs viktigste oppgaver er å sikre en lønnsom og respektert
næring. Bransjeforeningen er pådriver og premissgiver for ramme-
betingelser som sikrer forutsigbarhet og et velfungerende marked med 
lik konkurranse.

Næringspolitisk arbeid
Bevilgninger over Statsbudsjettet og innretning på nasjonal transportplan er 
eksempler på områder hvor EBA legger ned store ressurser på dialog med politikere 
og etater. Det er vårt mål å skape forutsigbarhet og langsiktighet. Effektivisering av 
planprosesser, produktivitet og det grønne skiftet er andre eksempler. For å sikre gode 
resultater er tett dialog mellom næringen og beslutningstakere nødvendig. Derfor er 
det en viktig oppgave å heve kompetansen om næringen blant politikere, allmenheten 
og det offentlige.

Forenkling, omorganisering, gjennomføring og standardisering
EBA arbeider sammen med bedriftene og myndighetene med forenkling og forbedring 
av regelverket innenfor plan og regulering, offentlige anskaffelser, arbeidsmiljø, skatt 
og avgift m.m. EBA arbeider også for en omorganisering av vei- og jernbanesektoren. 
EBA har dialog med kunder om rammene for gjennomføringen av prosjekter som valg 
av entrepriseform og risiko, herunder kvalifikasjon- og tildelingskriterer og valg av 
standarder. EBA deltar i standardisering av tekniske og juridiske standarder.

 I EBA vil medlemmene være med å påvirke dagsorden, prioriteringene i det
 næringspolitiske arbeidet og innholdet i fremtidige kontrakts- og gjennom-
 føringsmodeller.

Medlemsfordeler:
n Deltagelse i utvalg, arbeidsgrupper og bransjeforum med   

 bestillere og myndigheter

n Påvirkning av rammebetingelser og lønnsomhet

n Kontakt med offentlige organer og myndigheter

n Tilgang til markedsprognoser og statistikk
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Seriøsitet, etikk og 
omdømme
EBA arbeider for like konkurransevilkår som fremmer seriøsitet og
næringens omdømme. EBA jobber sammen med myndigheter, kunder 
og bedrifter for å bidra til et velfungerende marked.

Næringspolitisk arbeid
EBA sikrer like konkurransevilkår ved å påvirke myndigheter og kunder til å innføre 
nødvendige krav, kontraktbestemmelser og kontroll. Medlemmene påvirkes til å være 
gode rollemodeller med klare etiske retningslinjer. EBA bidrar til et godt omdømme 
gjennom informasjon, praktiske kurs og holdningsskapende arbeid.

Praktiske tiltak som virker
Eksempler på tiltak er etablering av samordnet myndighetskontroll, StartBANK, ny 
Sentral Godkjenning, pliktig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, videreutvikling av 
ID-kort og standardiserte kontraktbestemmelser for å sikre lik konkurranse og 
seriøsitet.

 Seriøsitetstiltak i form av lovgivning, krav og standarder har sterk innvirkning på
 rammebetingelsene som medlemmene driver under. Medlemsbedriftene, som en
 del av EBA-fellesskapet, vil se økonomiske og praktiske resultater av det arbeidet
 som legges ned på området. Som medlem er bedriften også med på å påvirke
 virkemidler og retning.

Medlemsfordeler:
n Omdømmebygging for å bedre konkurransevilkår, rekruttering 

 og stabilitet

n Leder an i kampen mot useriøse aktører

n Setter etikk på dagsorden

n Kurs i etterlevelse – ANSVARs-kurset

n Skolering i krisehåndtering og toppleders juridiske ansvar
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Arbeidsliv
Gjennom forhandlinger med arbeidstakersiden ivaretas entreprenør-
enes interesser innen lønn- og tariff. Medlemmer har fri tilgang til 
bistand/rådgivning innenfor arbeidsrettens område.

Arbeidsrett
Som medlem av EBA/BNL har medlemmene fri tilgang til rådgivning og bistand i 
individuell arbeidsrett, som ansettelser og arbeidsavtaler, opphør av arbeidsforhold, 
arbeidstid, innleie av arbeidskraft, permittering, permisjon, sykepenger og utenlandsk 
arbeidskraft. Våre advokater har lang erfaring, noe som gir ledere og ansatte trygghet 
selv i kompliserte saker.

Lønn og tariff 
BNL forhandler på vegne av medlemsbedriftene i EBA ved de sentrale forhandlingene 
på overenskomsten for byggfag, anleggsoverenskomsten og asfalt - veivedlikehold. 
BNLs advokater bistår bedriftene dersom det oppstår tvist i bedrift, tilbyr kurs og 
rådgivning ved de lokale forhandlingene. 

 Medlemmer får fri juridisk bistand innenfor arbeidsrettens område, ved alt fra
 lønn- og tariffspørsmål til ansettelser, permittering og oppsigelser.

Medlemsfordeler:
n Juridisk partner i forhandlingssituasjoner

n Gratis juridisk bistand frem til eventuell rettslig prosess

n Bistand ved rettslige prosesser – gunstige faste satser

n NHO, BNL og EBA samarbeider for å gi medlemmer 

 totalløsninger

n Spisskompetanse og stor erfaringsbase innen arbeidsrett
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Juridisk bistand
EBA yter juridisk bistand innen anskaffelser, entreprise og plan- og
bygningsrett. EBA har etablert et miljø med spesialister innen de feltene
hvor medlemmene trenger særskilt kompetanse.

Kontrakter, anskaffelser, entreprise og plan og bygningsrett
EBA gir juridisk rådgivning innenfor områdene entrepriserett, anbudsrett, offentlige 
anskaffelser og plan- og bygningsrett. EBA er advokatkontor i utvalgte saker hvor 
det tas rettslige skritt, og kan i enkelte saker partsintervenere på vegne av bransjen. 
Juridisk avdeling representerer bransjen i lov- og forskriftsarbeid.

Standardisering, lov og forskriftsarbeid
EBA forhandler de juridiske standardene som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8415, 
NS 8416 og NS 8417 på vegne av bransjen. EBA deltar også i lov- og forskriftsarbeid, 
standardisering og utvikling av beste praksis innenfor offentlige anskaffelser og plan- 
og bygningsrettsområdet. Spesielt for medlemsbedriftene er det utviklet verktøy og 
kontrakter for avtaleinngåelse med alle aktørene i bransjen.

Direkte dialog med oppdragsgivere
EBA har tett dialog med kundene om gjennomføringsmodeller og entrepriseform på 
prosjekter og for å innføre forutsigbare kvalifikasjon- og tildelingskriterier, fjerne 
spesielle bestemmelser og innføre konfliktløsningsmekanismer. EBA holder også 
kurs og foredrag for kunder og myndigheter for å øke forståelsen for markedet og 
betydningen av forutsigbarhet for å sikre lik konkurranse.

 EBAs juridiske avdeling er en støttespiller for medlemsbedriften ved behov i
 konkrete saker. Det gis gratis juridisk bistand inntil to timer per sak. Avdelingen
 kan forhandle direkte med kunder om rammene for fremtidige konkurranser,
 både gjennomføring av konkurranser og risiko i kontrakt og beskrivelse.

Medlemsfordeler:
n Gratis juridisk bistand inntil to timer per sak

n Juridisk bistand ut over to timer til konkurransedyktige 

 betingelser

n EBA fremmer saker som er av prinsipiell betydning for 

 medlemmene

n Standardiseringsarbeid
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EBA Forsikring og innkjøpsavtaler
EBA sikrer medlemmene gunstige avtaler på alle typer forsikringer, pensjoner og
garantier som bedriftene trenger. Avtalene er forbeholdt medlemmer av EBA og
dekker yrkesskade-, personal-, helse- og skadeforsikring samt pensjon og bygg-
sikkerhetsgaranti. Over 60 prosent av medlemsbedriftene har tegnet yrkesskade-
forsikring og over 40 prosent av medlemsbedriftene har obligatorisk tjeneste-
pensjon gjennom EBAs avtaler. Garantiene som tilbys dekker både byggsikkerhets- 
og reklamasjonsgaranti.

Personalforsikringer
Yrkesskadeforsikring gjennom EBA gir stor kostnadsbesparelse for medlemmene. 
Forsikringen er lovpålagt og må tegnes for alle ansatte. ASP (Aktivt Skadereduserende 
Program) er en automatisk utvidelse for alle som har yrkesskadeforsikring via 
foreningsavtalen. Om det er formålstjenlig kan undersøkelser og behandling bli 
igangsatt uten å vente på godkjennelser fra NAV.

Andre forsikringer som sykelønn-, død-, uførhet- og ulykkesforsikringer tilbys også til 
foreningens medlemmer til rabatterte priser. Det tilbys også bedriftshelsetjeneste via 
internett for bedrifter som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste.

Pensjons- og helseforsikring
Gjennom NHO-felleskapet har medlemmer eksklusiv tilgang til den fremforhandlede
avtalen om NHO pensjon. Avtalen gir ansatte i bedriften mange fordeler og mulighet 
til å etablere egen pensjonssparing, og å kjøpe forsikring til rabatterte priser. EBA har 
også avtale som gir medlemmer meget gunstige tilbud på pensjon og helseforsikring.

Skadeforsikringer inkl. ansvar og kjøretøy
EBA har avtale som gir medlemmene gunstig tilbud på skadeforsikring. Avtale-
partnerne har dedikert sine beste rådgivere til EBA for at våre medlemmer skal bli 
best mulig ivaretatt. I avtalene kan det inngå deknings- og oppgjørsgaranti.

Byggsikkerhetsgarantier
Byggsikkerhetsgarantier iht. alle NS-kontrakter samt etter kravene i Bustad-

Kollektive avtaler og 
forsikringer
Medlemmer stilles overfor lovpålagte, avtalefestede og frivillige 
ordninger hvor EBA har et komplett tilbud. EBA er totalleverandør innen 
forsikring, pensjon og garantier. I tillegg tilbys ulike innkjøpsavtaler.
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oppføringslova. Garantien tilbys som en selvskyldnerkausjon godkjent av stadig flere
entreprenører, utbyggere samt kommunale og statlige selskaper i Norge.

Utleiegaranti næring
Leier bedriften lokaler og ønsker å kunne disponere midler som ellers er bundet
på depositumskonto, er utleiegaranti en mulighet. Garantien vil utbetale krav fra 
utleier som leietaker ikke er i stand til å overholde, f.eks. i forbindelse med konkurs. 

Innkjøpstorget
I innkjøpstorget samarbeider EBA med en rekke andre bransjer for å sikre gunstige 
rammeavtaler på produkter og tjenester som kan være viktig for bedriftene. 
Produktene inkluderer alt fra telefoni og drivstoff til biler.

 EBA er en organisasjon av og for medlemmene. Derfor er forsikringstilbudene
 skreddersydd og tilpasset medlemmenes behov. Dette gir store økonomiske
 fordeler og sikkerhet for at krav i lov og avtaleverk følges.

Medlemsfordeler:
n Konkurransedyktige kollektive forsikringsavtaler 

 og pensjonsavtaler

n Gunstige byggsikkerhets- og reklamasjonsgarantier

n Innkjøpstorget med gunstige avtaler
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Byggeindustrien er et faglig og næringspolitisk
organ for byggenæringen i Norge. Innad i 
næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende 
nettstedet www.bygg.no, som oppgave å gi sine 
primære målgrupper - planleggere/prosjekter-
ende, utførende bygg og anleggsbedrifter, 
maskineiere/brukere, byggherrer og eiendoms-
selskaper - løpende informasjon om alt vesentlig 
som skjer i og for næringen.

Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og 
har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- 
og utland. I 2010 fikk Bygg og Anlegg Media AS 
Fagpressens hederspris.

Byggeindustrien og bygg.no



Informasjon
Korrekt og rettidig informasjon er avgjørende både for å gi offentlig-
heten og myndighetene et riktig bilde av næringen, og for å sikre EBAs
medlemmer oppdatert kunnskap og et godt beslutningsgrunnlag.

Holder bransjen, medlemmer og offentligheten orientert
EBAs utadrettede kommunikasjon skal belyse viktige saker for næringen og bidra til et 
positivt omdømme i samfunnet og hos beslutningstakere, kunder og politikere. Aktuell 
informasjon til medlemmene fra EBA, BNL og NHO spres gjennom hjemmesider og i 
form av nyhetsbrev, gjennom bladet Byggeindustrien og nettportalen Bygg.no som EBA 
er eier av.

 EBA er en bransjeorganisasjon som taler medlemmenes sak med stor troverdighet,  
 og som blir lyttet til. Våre budskap når ikke bare det offentlige rom, men også   
 sentrale beslutningstakere direkte. EBA har samarbeidsavtaler med en rekke ulike 
 leverandører og fagmiljøer for å sikre aktuell informasjon av betydning for 
 daglig drift.

Medlemsfordeler:
n Utadrettet samfunnskommunikasjon

n Informasjon om endringer i lover og forskrifter

n Aktuell informasjon om plan- og bygningsrett, offentlige 

 anskaffelser, kontraktsrett og spesielle situasjoner som streik

n Aktuell informasjon innen andre juridiske områder som er viktig for næringen

n Proaktivt mediearbeid for å synliggjøre viktige saker for medlemmene og EBA

Gjennom nyhetsbrev får medlemmer 
aktuell informasjon forfattet av 
eksperter innen aktuelle fagfelt.
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Helse, miljø og sikkerhet
EBA arbeider for trygge, effektive og lønnsomme arbeidsplasser.  
Innsatsen innen HMS skal bidra til en hverdag uten skader og uhell, 
trygge arbeidsplasser hvor man trives, og til sikker og effektiv 
produksjon. 

HMS verktøykasse
EBA arbeider aktivt for å fremme en positiv utvikling i bedriftene på HMS-området. 
I verktøykassen finnes hjelpemidler til bedriftenes HMS-arbeid.

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring
Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring (HMS-charteret) er en nullvisjon 
for alvorlige skader og uhell i byggenæringen, undertegnet av aktører som represen-
terer hele næringskjeden.  EBA koordinerer arbeidet og bistår bedriftene slik at den 
utførende delen av næringen oppfyller sine forpliktelser.

Regelverk 
EBA og BNL er pådrivere for regelverksendringer innen HMS-området, og jobber aktivt 
sammen med andre sentrale aktører, som for eksempel arbeidstakersiden, for et best 
mulig regelverk.

 EBA har utviklet arbeidsbesparende materiell hvor en finner skjemaer for  
 HMS-rapportering som vernerundeprotokoll, rapportering av avvik, rapportering  
 av uønsket hendelse, rapport om kontroll av stillas og varme arbeider.
 Medlemmene får tilgang til HMS-verktøy og flere møteplasser for HMS-relaterte
 problemstillinger som både er motiverende og sikrer praktiske resultater.

Medlemsfordeler:
n Deltakelse i HMS-utvalg

n HMS- og sykefraværsstatistikk

n HMS-verktøykasse

n HMS-kurs og opplæring

n HMS-konferansen
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Klima, energi og miljø
EBA ønsker å bidra til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, 
og har ambisjon om å bidra til at medlemmene kan være ledende 
aktører i bransjen innen reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse 
av miljø. 

Kurs og materiell
EBA bidrar gjennom kurs og veiledningsmateriell til at alle våre medlemmer kan levere 
lavenergibygg i tråd med de nyeste standarder og forskrifter. EBA utarbeider veiled-
ninger for å hjelpe medlemmene med optimal håndtering av avfall og helse- og 
miljøfarlige stoffer. EBA bidrar også kontinuerlig til utvikling av verktøy som skal gjøre 
det enkelt å foreta helse og miljøbevisste materialvalg, og til redusert energibruk 
gjennom for eksempel benyttelse av klimavennlige anleggsmaskiner, drivstoff og riktig 
metode for tørk av bygg. 

Regelverk og krav
EBA og BNL er pådrivere for regelverksendringer innen klima, energi og miljø. Vi jobber 
aktivt sammen med andre sentrale aktører for å sikre bærekraft i bygg og anleggs-
prosjekter gjennom lovgivning og offensive og riktige miljøkrav fra private og offentlige 
kunder. 

 Reduksjon av energibruk er viktig, og for samfunnet er næringens og medlem- 
 menes bidrag til bygging av energieffektiv infrastruktur helt avgjørende. 
 EBAs fokus på disse områdene gjør hvert enkelt medlem mer konkurransedyktige  
 i kampen om oppdrag.

Medlemsfordeler:
n Fokus på energieffektivisering for mer 

 lønnsom drift

n Miljøsatsingen er en viktig del av 

 omdømmebyggingen

n Deltakelse i utvalg og arbeidsgrupper

19





Utdanning
EBA har omfattende tilbud om etterutdanning gjennom Entreprenør-
skolen og arrangerer en rekke seminarer og kurs om aktuelle emner.

Kompetanseutvikling
Gjennom Entreprenørskolen og Byggenæringens Nettskole får medlemsbedriftene 
tilgang til viktig og nødvendig kompetanseheving. Entreprenørskolen er eid og ut-
viklet av EBA, og er bygget opp av fagekspertise både internt og eksternt, gjennom 
medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere. Det er høyt faglig nivå på forelesere 
som til enhver tid underviser ut fra revidert og oppdatert kursmateriell.

 Medlemmer i EBA kan videreutvikle egen kompetanse med effektiv etter-
 utdanning både gjennom Entreprenørskolens tilbud og nettkurs gjennom
 Byggenæringens Nettskole.

Medlemsfordeler:
n Entreprenørskolen med aktuelle kurs og seminarer

n Bedriftsinterne kurs spesielt tilpasset bedriften

n Byggenæringens Nettskole med aktuelle kurs
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Læring gjennom det daglige arbeidet utgjør den klart 
største kilden til kompetanseutvikling, men det er også 
behov for påfylling og impulser fra andre miljøer. 
Medarbeiderne som får anledning til å videreutvikle seg, 
får en mer positiv holdning til sin bedrift og til bransjen 
generelt. Denne kompetansehevingen er Entreprenørskolen 
med på å videreutvikle.

Byggenæringens Nettskole tilbyr nettbaserte kurs for 
bygg- og anleggsnæringen. Nettskolen er åpen for alle, 
men medlemsbedrifter i EBA får spesielt gunstige priser. 
Opplæringskontor som er tilknyttet bransjene i EBA og/
eller BNL, samt videregående skoler som tilbyr bygg- og 
anleggsteknikk, får også spesialpris på utvalgte kurs.





Bransjens møteplass
Gjennom EBA får medlemmene kompetansebygging, påfyll og 
inspirasjon gjennom fagelige og sosiale møteplasser. 

Seminarer, kurs og sosiale arrangement
Deltakelse på EBAs arrangementer, enten det er i form av seminarer, kurs eller møter 
skjer både sentralt og gjennom lokalavdelingene. EBA er hoved- og medarrangør
av flere årlige møteplasser som Byggedagene, Entreprenørdagen, Bygg- og anleggs-
anskaffelser, HMS-konferansen, Seriøsitetskonferanser og Markedsdagene. I tillegg  
arrangeres en rekker fagseminar med aktuelle tema av betydning for daglig drift. Ved å 
delta på EBAs arrangementer møter man både næringen, kunder og beslutningstagere 
fra myndighetene.

Utvalgsarbeid
EBA er medlemsstyrt og har utvalg for alle forretningsområdene for bedriftene og 
alle fokusområder. Utvalgene vurderer, diskuterer og prioriterer arbeidet innenfor sitt 
område. Arbeidet blir på denne måten resultatorientert for bedriftene.

 Gjennom EBA får medlemmer innpass i et kollegialt felleskap. Medlemsbedriften
 oppfordres til å la ansatte på alle nivåer delta i utvalg, på møter, kurs og sosiale
 arrangement. Det sikrer en helt unik kompetanseutveksling, og er en viktig
 motivasjonsfaktor for medarbeiderne i bedriften.

Medlemsfordeler:
n Kompetanseutveksling

n Kontinuerlig oppdatering om bransjenytt

n Tilgang til møteplasser eksklusivt for 

 EBAs medlemmer

n Motivasjon og inspirasjon 
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Byggopp setter bedriftene og lærlingene i fokus, og
det arbeides kontinuerlig for å sikre bedriftene 
kompetent arbeidskraft. Byggopp har blant annet 
følgende oppgaver:
• Skaffe oversikt over tilgjengelige lærlinger og lære-
 plasser i bedriftene
• Opprette lærekontrakter og plassere lærlingene i  
 bedriftene
• Jevnlig oppfølging av lærling og instruktør på 
 bygge-/anleggsplass

Om Byggopp, opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk

Byggopp er et naturlig utgangspunkt både for elever innen bygg og anleggsteknikk
som skal ut i jobb, og for kvalitetsbevisste bedrifter på jakt etter dyktige og motiverte 
lærlinger.

• Arrangere møter med lærlingene og bedriftens  
 tilsynspersoner
• Melde lærlingen opp til fag-/svenneprøve etter  
 endt opplæring
• Bidra til at medlemsbedriftene er oppdaterte og  
 deltakende i opplæringsprosessen
• Bidra til at bedriftene har kvalifiserte og oppdaterte  
 instruktører
• Tilby kurs og opplæring for bedriftene og lærlingene
• Jobbe aktivt for et godt og sikkert arbeidsmiljø



Rekruttering
EBA arbeider for å sikre medlemmene tilstrekkelig kvalifisert arbeids-
kraft ved å påvirke utvikling av innhold i både offentlige og private
utdanningstilbud. EBA har en omfattende lærlingoppfølging gjennom
Byggopp-opplæringskontorene.

Rekruttering
Målet med EBAs engasjement for fag- og yrkesopplæring er en fagutdanning tilpasset 
bedriftenes behov. Bygg- og anleggsnæringen har et udekket behov for arbeidskraft 
på ulike nivåer og innen ulike fag. EBA jobber med rekruttering til næringen gjennom 
å påvirke ungdom og rådgivere på ungdomskoler og videregående skoler til å velge 
bygg- og anleggsfag. EBA jobber for å rekruttere lærlinger, til fagskole og til høyere 
utdanninger. De viktigste aktørene i rekrutteringsarbeidet er Byggopp, lokal-
avdelingene og medlemsbedriftene, i tillegg til BNL og portalen vibyggernorge.no.

Byggopp
Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med 
tilknytning til EBA, som er koordinator for de 10 Byggoppkontorene. Opplærings-
kontorene som utgjør Byggopp har i fellesskap utarbeidet strategier og opplærings-
materiell. Dette sikrer bedriftene og lærlingene kvalitet og forutsigbarhet uansett hvor 
arbeidsplassen ligger og uansett hvilket Byggoppkontor det er inngått lærekontrakter 
med.

 God tilgang på kompetent arbeidskraft er en suksessfaktor for medlemmene,
 og et av EBAs viktigste arbeidsområder. Det gjøres et bransjeløft for økt
 yrkesanseelse og sikring av riktig kompetanse. Dette er noe som ikke kan løses
 av entreprenørbedriftene alene, men er en felles oppgave som må løses gjennom
 medlemskap i EBA.

Medlemsfordeler:
n Rekrutteringsarbeid sikrer fremtidens kompetansebehov

n Påvirker myndighetenes utdanningspolitikk

n Tiltak og hjelp for å sikre lærlingeplasser

n Opplæringskontor i alle regioner

n Tilgang til rekrutteringsmateriell (filmer, brosjyrer m.m.)
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EBA legger ned stor innsats 
i rekrutteringsarbeidet som 
gjøres i samarbeid med blant 
annet medlemsbedrifter, 
Byggopp og BNL. Portalen 
www.vibyggernorge.no er et 
eksempel på dette
samarbeidet.



EBA Hålogaland (EBAH)
Tromsø:
Bankgata 9-11, 9008 Tromsø
Bodø:
Sandgata 5 A, 8006 Bodø

EBA Trøndelag (EBAT)
Nardovegen 4b, 7032 Trondheim

EBA Møre og Romsdal (EBAMR) 
Kongens plass 1, 6509 Kristiansund

EBA Hedmark og Oppland (EBAHO)
Mjøssenteret Nord, Storgata 150, 2390 Moelv

EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO)
Middelthunsgate 27,0368 Oslo

EBA Vestenfjelske (EBAV)
Veiten 3, 5012 Bergen

EBA Rogaland (EBAR)
Strandkaien 28, 4005 Stavanger

EBA Agder (EBAA)
Kjøita 17, 4630 Kristiansand

EBA Telemark, Vestfold og Buskerud (EBATVB)
Åslyveien 19, 3170 Sem

Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører 
(NBU) har også sitt sekretariat i EBA.
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

EBAs ni lokalavdelinger:

26



EBA over hele landet
Gjennom ni lokalavdelinger tilbyr EBA bistand, faglig fellesskap og 
møteplasser over hele landet.

Nærhet til medlemmene 
EBA har ni lokalavdelinger og er til stede for og skal arbeide for BA-bransjen og 
medlemmenes beste fra Hålogaland i nord til Agder i sør. Avdelingene yter faglig 
bistand og er oppdatert om lokalpolitiske forhold som kan være viktig for medlemmer 
i det aktuelle geografiske området. EBAs lokalavdelinger tilbyr også kurs, og holder 
medlemmene oppdatert om forhold som er viktig for bransjen lokalt og regionalt. Hver 
lokalavdeling har sitt eget styre og daglig leder, som tilpasser aktivitet og innsats i tråd 
med medlemmenes ønsker og behov.

 Avdelingene kan etter ønske gi individuell oppfølging, og er en støtte i saker av  
 lokal eller regional karakter. Lokalavdelingene har utviklet tjenester, egenart og
 kompetanse i tråd med lokale behov og etter medlemmenes ønsker. Det betyr at  
 organisatorisk oppgavefordeling mellom EBAs lokalavdelinger, EBA sentralt, BNL  
 og NHO kan variere for å gi størst mulig fordel av EBA-medlemskapet. 

Medlemsfordeler:
n Ni lokalavdelinger fordelt over hele landet
n Tilgang på lokal spisskompetanse
n Individuell medlemsoppfølging
n Driver opplæring nær medlemmene
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Gjennom sine oppdrag setter EBAs 
medlemsbedrifter preg på det offentlige og 
private Norge.



Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Middelthuns gate 27, 0368 Oslo,
Postboks 5485 Majorstuen 0305 Oslo.
Tel: 2308 7500. E-post: firmapost@eba.no
Internett: eba.no

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg - er en bransjeforening for entreprenører.  

EBA er den største av 15 bransjeforeninger som til sammen utgjør paraplyorganisasjonen 
Byggenæringens Landsforening (BNL). Som medlem i EBA er alle bedriftene også medlem av 
Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Entreprenørforeningen - 
Bygg og Anlegg - EBA
En bransjeforening for 
entreprenører

Fakta:
n	 232 medlemsbedrifter
n	 26 000 ansatte
n	 80 mrd. i omsetning

Byggenæringens 
Landsforening - BNL 
Organiserer hele verdi-
kjeden i byggenæringen

Fakta:
n	 15 bransjeforeninger   
 innen eiendom,
 industri, håndverk og   
 entreprenører
n	 4 000 bedrifter
n	 70 000 ansatte

Næringslivets 
Hovedorganisasjon - NHO
En del av et større 
fellesskap

Fakta:
n	 18 landsforeninger
n	 24 000 bedrifter
n	 560 000 ansatte


