
HMS-konferanse for bygg og anlegg 3. mars 2020 i Trondheim: 

En seriøs og attraktiv byggenæring - hva gjør vi sammen i Trøndelag?

«Også årets HMS-konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi 
følger blant annet opp fjorårets fokus på hva som skjer 
etter innføringen av de nye reglene for innleie i 
byggebransjen. 

Vi retter også fokus på montasje av betongelementer. 
Hva er viktig for å sørge for at monteringen skjer i tråd 
med forutsetningene for dimensjoneringen? Hva er særlig 
viktig for å unngå personskader under monteringsarbeid? 
Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn?

Vi vil også få høre mer om hvordan den nye IA-avtalen 
følges opp med et bransjeprogram for bygg og anlegg. 
Hva vil det bety for aktørene i bransjen? 

Velkommen til en spennende konferansedag 3. mars!»

Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim (HiT), 
Fellesforbundet Trondheim og Arbeidstilsynet inviterer byggebransjen i Trøndelag til årets HMS-konferanse. Årets 
konferanse har blant annet fokus på elementmontasje og oppfølging av fjorårets nye regler for innleie. 

Sted: Scandic Nidelven

Tidspunkt: 0800-1600  3. mars
Påmelding: kdh@eba.no innen 18. februar. 

NB: Begrenset antall plasser.

Pris: 1250,- (inkl. lunsj)

EBA, Håndverkerforeningen, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet inviterer til trøndersk

Tid: 0800-1600

Sted: Scandic Nidelven

Arrangører: EBA, Håndverkerforeningen, 
Arbeidstilsynet og Fellesforbundet

Målgruppe: Ledere, mellomledere, prosjektledere, 
tillitsvalgte, HMS-ansvarlig, byggherre, driftsledere, 
eiendomsutviklere, rådgivere, offentlige myndigheter

0800 Registrering og kaffe

0830 - 0845 Velkommen

0845 – 1130 Elementmontasje og HMS

1130 – 1215 Lunsj

1215 – 1235 Inkluderende arbeidsliv

1235 – 1515 Seriøsitet i bygge- og 
anleggsbransjen

1515 – 1545 Spørsmål, kommentarer og 
oppsummering

1545 Avslutning

Se detaljert program på baksiden.

http://fellesforbundet.no/
mailto:kdh@eba.no


Program for dagen
0800 Registrering og kaffe

0830 Velkommen v/Kristian Dahlberg Hauge, (EBA)

Elementmontasje og HMS

0840 «Krav til kompetanse for involverte» v/John Erik 
Reiersen, (Betongelementforeningen)

0900 «Forutsetninger i dimensjoneringen» v/Contiga

0920 «Montering av anlegg for betongelementer» 
v/Per Ståle Aarstad (Trøndersveis AS)

0940 Pause

1000 «Hvordan forebygge fallulykker ved 
elementmontasje? v/Lasse Jensen,
(CONSTO Midt-Norge)

1020 «Kontrollrutiner for å sikre trygg elementmontasje» 
v/Einar Flakne, (HENT)

1040 «Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn?» 
v/Pål Martin Søraas, (Arbeidstilsynet)

1100 Spørsmål, kommentarer og innspill

1130 Lunsj

Inkluderende arbeidsliv

1215 IA – bransjeprogram for bygg og anlegg 
v/Gudmund Engen (BNL)

Seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen

1235 «Hva kan være tegn på arbeidslivskriminalitet?»
v/ Hope for justice

1255 «Utleie av arbeidskraft – erfaringer av nytt regelverk» 
v/NHO Service

1315 «Innleie av arbeidskraft – hva opplever bedriftene med 
nytt regelverk?» v/Entreprenør

1335 «Innleie av arbeidskraft – hva opplever ansattes 
organisasjoner etter nytt regelverk?» v/ Steinar 
Krogstad (Fellesforbundet)

1355 Pause

1415 «Utleie av arbeidskraft – lokale erfaringer etter nytt 
regelverk» v/Gunn Iren Svendsen (Jobzone)

1435 «Innleie av arbeidskraft – lokale erfaringer etter 
nytt regelverk?» v/Elisabeth Håbrekke 
(Teknobygg)

1455 «Innleie av arbeidskraft – lokale erfaringer etter 
nytt regelverk?» v/Thorbjørn Graneggen        
(Fellesforbundet)

1515 Spørsmål og kommentarer fra salen 

1545 Oppsummering

v/Terje Eriksen (Fellesforbundet)

v/Kristian Dahlberg Hauge (EBA)

v/Ranka E. Kvarving (HiT)

1600 Avslutning

http://fellesforbundet.no/

