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Årsmøtet i EBA TeVeBusk for året 2021
Velkommen til Årsmøtet 24 mars 2022

Lars Nicolas Hjertås Distriktssjef Veidekke entreprenør
Styreleder EBA TeVeBusk
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Prioriteringer og oppgaver for året 2021:
Pandemien fulgte også vår bransje inn i det nye året. EBA har brukt mye tid på kontakt med kommuner
og myndigheter om håndtering av smittevern på byggeplassene, men ikke minst med å få kommunene til
fortsatt å holde hjulene i gang. Vi erfarer at mange gryteklare prosjekter ble lagt tilbake i skuffen på grunn
av utfordringer med kommuneøkonomi. Våre beregninger viser at dette i sum fort kan dreie seg om 4-5
mrd. Kroner i vår region. Ellers har vi så langt det har latt seg gjøre fulgt den oppsatte strategi for EBA.
Veikart for Bygg og anleggsnæringen.

EBA TeVeBusk gjennom 2021

Omdømme og seriøsitet
"EBA skal arbeide for like
konkurransevilkår og en respektert
næring"

EBA TeVeBusk har som mål å sikre konkurransevilkår gjennom målgiving, informasjon,
konkurransegjennomføringsverktøy og kontroll. Målene er søkt oppnådd gjennom å spre informasjon
omveileder for valg av seriøse aktører for bedrifter, offentlige og private kunder. Oppfordre kommunene
til å sette krav om bruk av StartBANK som nå er gratis for kommunene. Sikre seriøsitet gjennom å
oppfordre offentlige byggherrer til å bruke standardiserte kontraktsbestemmelser i sine anskaffelser og å
bruke DIFI sine omforente seriøsitetsbestemmelser. I 2021 har vi og deltatt i arbeidet med å lage forslag
til en ny Norgesmodell for seriøse anskaffelser. Denne håper vi er klar til bruk i kommunene i 2022.
EBA TeVeBusk er initiativtaker og sterk deltaker i Medbyggerne. Gjennom dette arbeidet er vi med på å
sikre seriøsitet i vår region. I arbeidsgruppen «Hvite bygg» har vi jevnlige møter med kommunalsjefene i
kommunene. Dette gir oss mulighet til å påvirke hvordan kommunene rigger sine anskaffelser. Vi
oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til avdelingen når de opplever ubalanserte
anskaffelsesprosesser i kommunene slik at vi kan ta dette opp på generelt grunnlag.
I flere regioner har «Fairplay» blitt etablert. Dette er et forsøk på å sikre seriøsitet gjennom at bransjen
ansetter en person til å avdekke useriøse bedrifter og enkeltpersoner. Styret i EBA TeVeBusk er av den
oppfatning at det er statsetatene som skal drive kontroll og tilsyn og ikke bedriftene selv. Det er og en
oppfatning at denne organiseringen kan bli noe politisk og at dette ikke samsvarer med bransjens
interesser. Medbyggerne er en upolitisk organisasjon som aktivt jobber for å fremme trepartssamarbeidet
og for at vi sammen jobber for en seriøs bransje.
Gjennom arbeidsgruppen «Tipssamarbeid» har allikevel medlemmer og enkeltpersoner mulighet til å
varsle om useriøse aktører eller om ulovligheter. Disse tipsene blir kvalitetssikret av medlemmer av
tipsgruppen og anonymisert før varselet sendes til A-krim senteret. De avgjør videre hvilken instans som
bør agere. Samarbeidet sikrer rask reaksjon og at tipsene blir fulgt opp. EBA leder Tipsgruppen og
avholder jevnlige møter med deltakerne.
Tipsgruppen består av: EBA (leder) Fellesforbundet, Regionalt verneombud, Byggmesterforbundet,
Politiet, Arbeidstilsynet, og Skatteetaten (A-krim senteret) https://medbyggerne.no/
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HMS
"EBA skal arbeide for sikre trygge og
lønnsomme bedrifter
gjennom samarbeid for sikkerhet i hele
bygge- og anleggsnæringen"

EBA har som mål at samtlige medlemsbedrifter oppfordrer sine ansatte til å ta nettkurset «Fareblind»
Kurset er utformet sammen med SFS. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Kurset finnes på eba.no
nettskole og er gratis. EBA oppfordrer og at ledere og verneombud tar seg tid til å delta på HMS
konferansen. Den ble i 2021 ble avholdt båre fysisk og digitalt, men vil i 2022 være tilbake i vanlig
gjenge som en arena der vi kan møtes fysisk. Dato: 2-3 november.

Næringspolitikk
"EBA skal arbeide for en lønnsom og
respektert næring"

EBA har gjennom 2021 hatt tett dialog med kommuner om virkningene av Covid 19. Vi har hatt
Teamsmøter for å oppfordre kommunene til å gjennomføre planlagte prosjekter. Vi har og bistått
kommuner og andre byggherrer i arbeidet med å sette krav til smittevern i sine prosjekter. EBA har
sammen med BNL utarbeidet veiledere og standarder til slik bruk. Disse veilederne har og blitt lagt inn på
FHI sine hjemmesider som hjelp for kommunene.
Vi har aktivt arbeidet for at det stilles strenge krav på byggeplasser og ikke stenging. Bedriftene har gjort
et imponerende arbeid og unngått nedstenginger i særlig grad.
Gjennom Medbyggerne har vi opprettholdt jevnlige møter med Fylker og kommuner i denne dialogen.
Kompetanse og rekruttering
"En attraktiv bransje som tiltrekker seg
ny og riktig kompetanse"

Det er ingen tvil om at vår bransje stadig trenger tilsig av arbeidskraft. Vi har under pandemien merket at
sårbarheten med å rekruttere fra utlandet her gitt oss noen utfordringer. Dessverre er rekrutteringen til vår
bransje fra ungdom fortsatt lav, og årsakene er etter styrets oppfatning sammensatt. Rådgivere i skolene
har for liten kunnskap om karrieremulighetene innenfor Bygg og anlegg. Lærere på Bygg og
anleggsteknikk kjenner heller ikke godt nok til de ulike fag innenfor bransjen. EBA og BYGGOPP
samarbeider tett med informasjon og rekruttering og med tiltak som UBA (Ung i bygg og anlegg) samt
mangfoldsarbeidet og prosjektet Jenter i bygg og anlegg er vi på rett vei. Det er derimot viktig at
bedriftene og er aktive i dette arbeidet og viser seg frem for ungdommene.
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Posisjon
"EBA skal være en samfunnsaktør som
tar helhetlig ansvar og setter dagsorden
for næringen"

Sammen med NHO og BNL skal vi være den sentrale bidragsyter inn i politiske saker som berører
interessene til våre medlemsbedrifter.
EBA har gjennom hele året arbeidet for å gi politikere og byråkrater riktig og faktabasert informasjon i
saker som berører vår næring. Vår næring er oppe til diskusjon i svært mange fora, det være seg på
kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det er derfor viktig at vi er representert på de arenaer vår
bransje diskuteres.
EBA TeVeBusk bruker alle arenaer vi kan til å snakke om alle de positive og viktige saker som vår
bransje jobber med. Enten det er seriøsitet, inkludering eller bærekraft. Mange blir fortsatt overasket når
de får høre om alle tiltakene som bransjen går i spissen for. Bærebjelken i Norsk arbeidsliv er et
organisert arbeidsliv og fast ansettelse.

Bærekraft og innovasjon
«Fremtidsrettet og konkurransedyktig
næring"

For å nå de klimamål som nasjonen har satt seg er Norge avhengig av at det settes tøffe krav til hvordan
alle næringer innretter seg. Offentlige bestillere stiller i mye større grad krav til klima og bærekraft i sine
prosjekter. EBA sine medlemsbedrifter er klare til å ta del i denne utviklingen, men vi er avhengig av at vi
sammen med myndighetene finner frem til gode og nøyaktige måleparametere og at det lages
bransjestandarder som gir forutsigbarhet i prosjektene. EBA Jobber aktivt for at kundene overlater
materialbruk og innovasjon til bransjen og ikke fremmer for eksempel massivtre i prosjektene uten annen
begrunnelse enn at det er «miljøvennlig»
Bransjen er klar til å bidra med gode klimaløsninger, men da må og bransjen stå for de innovative
løsningene. Det skaper innovasjonskreft. Det driver bransjen fremover.
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Styremøter 2021
•
•
•
•
•

10. februar
28. april
1. juli
6. oktober
3. desember

Medlemsforhold.
EBA TeVeBusk har i 2021 hatt 52 medlemsbedrifter med 1885 ansatte.
Nye medlemmer:

MHM Entreprenør AS
Bobygg Bolig AS
Brani AS
Hent AS avd. Vestfold
Cemit AS
Acrylicon AS

Utmeldinger:

Team bygg AS

Konkurs:

Moen bygg AS

10

Tilbake til innholdsfortegnelse

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud –
org,nr. 974 249 715
Styrets beretning for 2021

Virksomhetens art og hvor den drives

Foreningen ble stiftet i 1978. Formålet er å utøve næringspolitikk som fremmer bransjen sine interesser.
Koordinere og effektivisere medlemmenes behov for informasjon og oppgradering i forhold til endringer i
offentlige krav, lover og forskrifter innenfor bygg og anleggsfagene. Foreningens forretningskontor er i
Sandefjord kommune.
Fortsatt drift
Foreningens virksomhet har vært tilfredsstillende i 2021. Aktiviteten har vært tilfredsstillende på tross av
utfordringene med C19. Årets drift ga et resultat på kr 11386,Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av resultatet gjennom året og av stillingen
ved årets slutt.
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt opp under denne
forutsetning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet anses av styret å være godt. Det har vært lite sykefravær i året som har gått. Det er ikke
registrert eller rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av perioden.
Likestilling
Foreningen har hatt i perioden 1 mannlig og 1 kvinnelig ansatt, og styret har bestått av 4 mannlige
styremedlemmer. Foreningens personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder.
Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller
planlagt konkrete tiltak innenfor dette området.

Ytre miljø

Virksomheten er av en slik karakter at det etter styrets oppfatning ikke forurenser det ytre miljø.
01. mars 2022
Lars N. Hjertås
Styreleder

Thormod Hansen
Daglig leder

Frode Vebostad
Styremedlem

Tor Magne Nevestveit
Styremedlem

Hanne Wam
Varamedlem
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STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 24 mars 2022

1.

Beregning av kontingent

Kontingent

Kr 5000,- pr stemme for hovedbedrift
Kr 3000,- pr distrikts/ avdelingskontor

Medlemsavgift

0,18 promille av omsetning eks. mva

2.

Forslag revisor

Deloite AS

For styret

Lars N. Hjertås
Veidekke Entreprenør AS
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Budsjett 2022
Konto
Driftsinntekter
Varekostnader
Lønn til ansatte
Fordel i arbeidsforhold
Annen oppgaveplik tig godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift og pensjonsk ostnader
Annen personalk ostnad
Personalkostnader
Kostnader lok aler
Verk tøy, inventar og driftsmateriale som
Fremmed tjenester
Kontork ostnader, tryk k sak o l
Telefon, porto o l
Andre driftskostnader kl. 6
Kostnad og godtgjørelse reise, diett
Salgs-, rek lame- og representasjon
Kontingent og gave
Forsik ringspremie, garanti- og service
Annen k ostnad
Tap o l
Andre driftskostnader kl. 7
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntek ter
Finansinntekter
Finanskostnader

Finansresultat

Disponeringer årsoppgjør

Ekstraordinære poster og disponeringer
Resultat

Navn

Budsj. 2021
Res. 2021
Budsj. 2022
-2 510 000
-2 308 519
-2 550 000
90 000
122 500
0
1 615 847
1 471 780
1 620 000
- 58 900
- 70 264
- 58 900
2 000
48
2 000
364 000
359 067
364 000
20 000
5 017
32 000
1 942 947
1 765 648
1 959 100
- 245 000
23 201
80 000
63 000
38 866
60 000
131 000
128 678
140 000
4 000
1 202
3 000
30 000
17 042
35 000
- 17 000
208 989
318 000
44 000
4 838
44 000
175 000
142 053
85 000
4 000
2 423
5 000
2 600
4 654
5 000
130 000
49 175
100 000
0
0
0
355 600
203 143
239 000
2 516 100

- 138 453

- 8 239

- 33 900

- 6 000

- 3 147

- 6 000

0
- 144 453

0
- 11 386

0
- 39 900

- 6 000
- 6 000
0
0

- 3 147
- 3 147
0
0

- 6 000
- 6 000
0
0
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Styreoversikt historisk 2004 - 2021

Firmanavn

Styrerepresentant

Lemminkäinen
Bobygg

Finn H. Skaardal
Terje Christensen
Kjell Hugo Haugen
Rune Bogen
Morten Sørlie
Tore H. Moe
Harald Lausund
Tron Mikkelsen
Svein Erik Strøm
Kjell Åge Ripegutu
Jan Kristiansen
Ole Jan Hansen
Frode Linga
Anne Thorbjørnsen
Frode Antonsen
Petter Kveil
Tore Jan Hansen
Alfred Høie
Sverre Liavaag
Nils A. Brødsjø
Anders Dahl Johnsen
David Kristiansen
Thorbjørn Boman
Arild Løtveit
Are Eliassen
Bjørn Borgen
Stig Berg
Haavard Høie
Jon Andersen
Roger Dreyer
Lars N. Hjertås
Truls Moen
Terje N. Olsen
Tormod Hem
Arve Gunnestad
Bjørn Anker
Sigbjørn Gjerden
Rune Karlsen
Frode Vebostad
Tor Magne Nevestveit
Hanne Wam
Kenneth Næss

Bogen & Mathisen

Veidekke
Skanska
Hus og hyttebygg
Lemminkäinen
Senterbygg
Linga & Nikmann
Veidekke
Ing. Gunnar M. Bakke
Skanska Norge/NCC
Mesta
Atlant Entreprenør
Veidekke
Veidekke
Trafikk & Anlegg
Kruse Smith
Bøhmer Entreprenør
Mesta
Skanska Norge
Moelven Nordia
OKK Entreprenør
Atlant Entreprenør
PEAB
Veidekke
Veidekke Entreprenør
Buer Entreprenør
Skanska Norge
PEAB
Trio Entreprenør
Betonmast Telemark
Gjerden Fjellsikring
Obas Øst
Helge Klyve AS
TBE AS
Tronrud Betong AS
Veidekke Infrastruktur

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M

M
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M
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VEDTEKTER

Telemark, Vestfold og Buskerud

EBA TeVeBusk
Vedtekter vedtatt på konstituerende møte 30.01.1991 og med endringer vedtatt på årsmøter den
08.03.1991, 13.03.1997, 13.03.1998. 19.03.2010 ble det gjort endringer på §2 og §5
§1 FORMÅL
EBA TeVeBusk er en avdeling av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg - EBA og omfatter
medlemmer av denne som har sitt sete eller avdelingskontor i -området. Utstrekningen av området
bestemmes av generalforsamlingen i EBA.
Avdelingens formål er på lokalplanet:
å realisere EBAs formål og arbeidsoppgaver innen lokalforeningens område,
å ivareta medlemsbedriftenes og EBAs øvrige interesser i området,
å virke opinionsdannende gjennom deltakelse i den lokale debatt ol.,
å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service og rådgivning overfor medlemmene.
§ 2 MEDLEMMER
Som medlemmer kan tas opp bedrifter som utfører produksjon eller tilbyr tjenester innen bygge- og
anleggsnæringen. For å kunne opptas som medlem, bør bedriften ha drevet virksomhet de siste to år og ha
arbeidsgiveransvar.
Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3),
skal medlemskapet omfatte alle bedriftene i konsernet. Dersom konsernet består av bedrifter med
forskjelligartede virksomheter, kan enkeltbedrifter i stedet stå som medlem av andre bransjeforeninger og
/ eller landsforeninger i NHO der bedriften naturlig hører hjemme.
For bedrifter som kun består av ett selskap etter aksjeloven, skal medlemskapet omfatte hele bedriftens
virksomhet.
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Dersom bedriften driver forskjelligartede virksomheter, kan enkeltdeler av bedriftens virksomhet i stedet
stå som medlem av andre bransjeforeninger og / eller landsforeninger i NHO der de naturlig hører
hjemme. Det forutsettes da at slik virksomhet er klart adskilt fra bedriftens øvrige virksomhet både
organisatorisk og økonomisk.
Hovedstyret for EBA avgjør, etter å ha innhentet uttalelse fra lokalforeningen, hvilke bedrifter som skal
tas opp. Det skal i denne sammenheng også avgjøres om bedrift i konsern eller enkeltdeler av bedriften
skal kunne stå utenfor EBA som medlem av annen bransjeforening og / eller landsforening i NHO.
For å opptas må vedkommende bedrift sende skriftlig søknad til foreningen på fastsatt skjema.
Medlemmene er forpliktet til å stå tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), i henhold til NHOs
til enhver tid gjeldende vedtekter.
I tillegg er medlemmene forpliktet til å stå tilsluttet den eller de lokalforeninger bedriftens regionale
virksomhet drives i. Bedriften bestemmer selv hvilken/hvilke lokalforeninger de ønsker organisatorisk
tilhørighet til, men den lokale kontingent (fast beløp og variabel kontingent) må uansett betales til den/de
lokalforeninger der de har omsetning. Ved omsetning i flere lokalområder fordeles omsetningen ut fra det
faktiske volum i de enkelte områder.
Medlemmene er forpliktet til å overholde EBAs vedtekter, og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene,
herunder EBAs Etikkplakat.
Holdninger og adferd som er i strid med EBAs vedtekter og avgjørelser truffet i henhold til vedtektene vil
kunne medføre følgende:
- Innkalling til møte med Etikkutvalget hvor saken gjennomgås og eventuell tiltaksplan etableres.
- Dersom dette ikke medfører endring eller bedriften nekter å forholde seg til anmerkningene, vil
Etikkutvalget sende rapport til EBAs styre med forslag til videre sanksjoner.
Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap,
eller vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser
§ 3 KONTINGENT
Den årlige faste kontingent vedtas av årsmøtet.
Avdelingens øvrige utgifter utlignes på medlemmene i forhold til den totale bokførte omsetning i
entreprenørvirksomheten i avdelingens område i sist forløpne år.
Avgiften beregnes av omsetningen uten tillegg for merverdiavgift.
For nye medlemmer bestemmer styret deres andel i inneværende års utgifter under hensyn til når
opptagelse finner sted.
§4 AVDELINGENS STYRE
Avdelingen ledes av et styre bestående av formann, viseformann, to styremedlemmer og to
varamedlemmer.
Styrets funksjonstid er ett år, men bare to av styrets medlemmer bør tre ut samtidig.
Styrets medlemmer må være tilknyttet ledelsen av bedrift som står tilsluttet foreningen.
Styret leder gjennom sekretariatet avdelingens daglige drift og avgjør alle løpende saker etter
de retningslinjer som årsmøtet og medlemsmøter trekker opp, samt ansetter funksjonærer (jfr. §7). Styret
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Det skal føres protokoll over styrets og avdelingens møter.
§5 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært årsmøte holdes når
styret eller minst en fjerdedel av medlemmene finner det nødvendig.
Saksliste og mulig redegjørelse for sakene skal være nevnt i innkallelsen.
Til ordinært årsmøte skal årsberetning, regnskap og forslag til budsjett følge innkallelsen.
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På ordinært årsmøte behandles:
1)
2)
3)
4)

Årsberetning.
Revidert regnskap.
Budsjett og fastsettelse av kontingent.
Valg av styre, valgkomite og revisor. Valg av styrekandidater fra EBA TeVeBusk. Til styret i
BYGGOPP TVB. Avdelingsleder i EBA TeVeBusk er EBA sin kandidat som styreformann i
BYGGOPP TVB.
5) Andre saker som krever vedtak. Forslag fra medlemmene må være innkommet til styret innen
utgangen av januar måned.

Årsmøte innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel.
Lovendringer krever 2/3 flertall.
For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig, må 2/3 av de stemmer medlemmene kan møte med, være
representert.
Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, kan nytt årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel. Dette årsmøtet
er beslutningsdyktig uansett hvor mange stemmer som er representert.
Ved stemmeberegning gåes ut fra det antall ansatte vedkommende bedrift gjennomsnittlig beskjeftiget i
avdelingens geografiske område siste år.
For nyinnmeldte bedrifter, inntil sådanne oppgaver foreligger, avgjøres stemmetallet av styret under
hensyntagen til de ved opptagelsen meddelte oppgaver.

Stemmeberegning
Antall ansatte

Fra
1
51
101
201
351
551
801
1101

Til
50
100
200
350
550
800
1100
∞

Antall
stemmer
1
2
3
4
5
6
7
8
18
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Hvert medlem har rett til å møte på årsmøtet med så mange representanter som det har stemmer.
§6 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøte sammenkalles når styret finner det ønskelig og med minst 2 ukers varsel.
Det kan også sammenkalles til møter innenfor de enkelte fagseksjoner når forholdene ligger til rette for
det.

§7 SEKRETARIAT
Avdelingen kan etter styrets forslag på årsmøtet vedta å etablere sekretariat som ivaretar avdelingens
daglige drift.
Årsmøtet kan dessuten vedta opprettelse og nedleggelse av opplæringskontor og målekontor. For disse
kontorer fastsettes egne vedtekter.

§8 FORHOLDET TIL EBA
Som lokalavdeling i EBA skal avdelingen innrette seg etter pålegg gitt av EBA's generalforsamling eller
hovedstyre, eller den som opptrer på disses vegne. Det kan dog ikke pålegges lokalavdelingens
medlemmer å opptre i strid med hva som vil tjene deres interesser på lokalplanet.
De kan heller ikke pålegges å handle i uoverensstemmelse med retningslinjer gitt av NHO.
§9 OPPLØSNING
Beslutning om avdelingens oppløsning kan kun fattes på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av
avdelingens samtlige stemmer.
Forslag om å oppløse avdelingen må tilstilles hvert enkelt medlem minst 3 måneder før årsmøtet skal
avholdes.
Det årsmøtet som oppløser avdelingen, skal fatte beslutning om hva som skal foretas med avdelingens
midler og arkiv.
-ooo-
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Tilbake til innholdsfortegnelse

EBA
- en organisasjon som samler bransjen
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