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Prioriteringer og oppgaver for året 2022: 
Pandemien fulgte også i 2022 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.  
Etter noe nedstenging i årets to første måneder kunne bransjen endelig se en litt mer normal situasjon. 
Utfordringen nå er å få kommunene og andre offentlige oppdragsgivere til å sette i gang med prosjekter. 
Russlands invasjon i Ukraina skapte ny usikkerhet og prisene gikk i været. Mange av bedriftene hadde 
gode ordrereserver og klarte seg godt. Usikkerheten var nok til at mange prosjekter igjen ble lagt på is.  

Regjeringen varslet at det ville komme et forbud mot innleie for byggenæringen i vår region. Fokuset ble 
da å møte politikere og alle som kunne påvirke utfallet av dette. Det var ikke noen tvil om at det politiske 
landskapet vi befant oss i gjorde dette arbeidet vanskelig. EBA jobbet tett sammen med NHO og med 
BNL for å få så gode overgangsordninger som mulig. Gjennom politikermøter på byggeplasser og 
presseoppslag om problematikken, vant vi dessverre ikke frem med argumentasjonen. Utfallet var 
forutbestemt og forbudet blir en realitet fra sommeren 2023.  

EBA TeVeBusk gjennom 2022 

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.  

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

Vi oppfordrer alle medlemsbedriftene til å melde seg inn i Medbyggerne for derigjennom å vise at vår 
bransje tar problemet med arbeidslivskriminalitet på alvor.  

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 som avholdes årlig 

EBA er bygg og anleggsbransjens talsmann ovenfor lokale myndigheter i alle spørsmål om 
næringspolitikk. Vi jobber tett sammen med NHO i møter med politikere og offentlig administrasjon. 
Vårt mål er å bevisstgjøre lokale myndigheter om valg av seriøse bedrifter i sine anskaffelser. Det må 
satses på bedrifter som har lærlinger og det må satses på bedrifter som har fagarbeidere. Norge er i en 
situasjon der vi mangler fagarbeidere og vi må bidra til å utdanne disse. EBA jobber og aktivt for å senke 
konfliktnivået i prosjektene. Dette arbeidet bidrar igjen til en lønnsom og respektert næring.  

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

HMS 
"EBA skal arbeide for sikre trygge og 
lønnsomme bedrifter  
gjennom samarbeid for sikkerhet i hele 
bygge- og anleggsnæringen"  
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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 gjennom 
praksis for elevene og gjennom tidlig inntak av lærlinger. Skal vi ha gode fagarbeidere må vi og ha en 
aktiv lærlingestrategi i bedriftene. Gjennom et tett og godt samarbeid med fagskolene sikres satsing på at 
våre fag blir godt ivaretatt. Det er også viktig at bedriftene stiller opp og viser sin interesse for denne 
gruppen. Kom gjerne med forslag og innspill til vektlegging i undervisningen for de ulike fagområdene. 

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.  

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. Vi arbeider aktivt for å bidra til reduksjon i klimagassutslipp og har i 2022 lansert 10 
strakstiltak for entreprenører som kan redusere klimagassutslippene med 20% uten at dette øker 
kostnadene. EBA TeVeBusk oppfordrer medlemsbedriftene til å signere på tiltakene på eba.no 

Kompetanse og rekruttering 
"En attraktiv bransje som tiltrekker seg 
ny og riktig kompetanse"  

Posisjon 
"EBA skal være en samfunnsaktør som 
tar helhetlig ansvar og setter dagsorden 
for næringen" 

Bærekraft og innovasjon 
«Fremtidsrettet og konkurransedyktig 
næring"  
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Styremøter 2022 

• 08. februar
• 30. mai
• 09. september
• 08. desember

Medlemsforhold. 
EBA TeVeBusk har i 2022 hatt 53 medlemsbedrifter med 1914 ansatte. 

Nye medlemmer:  
Hent AS 
Betonmast Buskerud – Vestfold AS 
Malmberg AS 

Utmeldinger:  

Ak – Arvid Knudsen AS 

Konkurs: 
Gråkjær AS 
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Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Telemark, Vestfold og Buskerud – 
org,nr. 974 249 715 

Styrets beretning for 2022 

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 2022. Aktiviteten har vært tilfredsstillende. Årets drift 
ga et resultat på kr 167 219,- 
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 3 mannlige og 1 
kvinnelig styremedlem. 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 2023

Lars N. Hjertås  Frode Vebostad              Kenneth Næss 
       Styreleder      Styremedlem                   Styremedlem 

Thormod Hansen Hanne Wam 
Daglig leder    Styremedlem 
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STYRETS FORSLAG TIL ÅRSMØTET 21 mars 2023 

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

PWC AS 

For styret 

Lars N. Hjertås 
Veidekke Entreprenør AS 
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Styreoversikt historisk 2008 - 2022 
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Årsregnskap

EBA TeVeBusk

2022
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NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2022 2021

Tilskudd opplæring og drift 148 188 150 231
Medlemskontingenter 2 156 179 1 941 123
Kurs- og seminarinntekter 140 320 92 856
Diverse inntekter 65 091 124 309

Sum driftsinntekter 2 509 778 2 308 519

2, 3 Lønnskostnader 1 737 073 1 765 648
Kurs- og seminarkostnader 100 957 72 409
Kostnader kontordrift 504 473 462 223

Sum driftskostnader 2 342 503 2 300 280

Driftsresultat 167 275 8 239

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteninntekt 5 944 3 147

Netto finansresultat 5 944 3 147

ÅRSRESULTAT 173 219 11 386

OVERFØRINGER

4 Overført til/fra annen egenkapital -173 219 -11 386

Sum  overføringer -173 219 -11 386

EBA TeVeBusk

Resultatregnskap
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Balanse pr 31. desember

NOTE EIENDELER 2022 2021

Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

5 Investeringer i aksjer og andeler 120 520 120 520

Sum finansielle anleggsmidler 120 520 120 520

Sum anleggsmidler 120 520 120 520

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 50 559 1 000
Andre fordringer 13 411 36 162

Sum fordringer 63 970 37 162

6 Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 252 119 3 098 793

Sum omløpsmidler 3 316 089 3 135 955

SUM EIENDELER 3 436 609 3 256 475

EBA TeVeBusk
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Balanse pr 31. desember

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2022 2021

Egenkapital

Opptjent egenkapital

5 Opptjent egenkapital 2 925 025 2 913 639
Årets resultat 173 219 11 386

Sum opptjent egenkapital 3 098 244 2 925 025

Sum egenkapital 3 098 244 2 925 025

Gjeld   

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 33 484 53 851
Skyldige offentlige avgifter 103 852 80 216
Annen kortsiktig gjeld 201 029 197 383

Sum kortsiktig gjeld 338 365 331 450

Sum gjeld 338 365 331 450

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 436 609 3 256 476

Sem,  16. februar 2023

I styret for EBA TeVeBusk:

EBA TeVeBusk
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for 
små foretak i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til 
virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god 
regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen 
finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter
Medlemskontingent inntektsføres i sin helhet i det året den gjelder for.
Tilskuddsinntekter regnskapsføres i perioden de er tildelt for.
Annen inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Inntektene 
regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

EBA TeVeBusk

 Noter til regnskapet 2022 
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Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Pensjons- Andre
Ytelser til ledende personer Lønn kostnader godtgj.
Daglig leder 1 159 608   46 384               5 738             
Styret -             -                     -                 
Bedriftsforsamling -             -                     -                 

Daglig leder har ikke avtaler om ytelser utover ordinær lønn, verken i arbeidsforhold eller ved opphør
av dette.

Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2021 kr 18 400 eks.
MVA. Godtgjørelse for regnskapsteknisk bistand og andre tjenester utgjør kr 9 200 eks. MVA.

Note 3 Lønnskostnad

Lønnskostnad 2022 2021
Lønn 1 453 307          1 471 780      
Arbeidsgiveravgift 214 670             218 539         
Pensjonskostnader 65 524               70 264           
Andre ytelser 3 572                 5 065             
Sum 1 737 073          1 765 648      

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2                        2                    

Note 4 Egenkapital
 Annen 
egenkapital 

 Sum 
egenkapital 

Egenkapital 01.01.2022 2 925 025          2 925 025      

Årets resultat 173 219             173 219         
Egenkapital 31.12.2022 -               -               -             3 098 244          3 098 244      

Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Stemme- Eier-  Anskaffelses-  Resultat- 
Firma andel andel kost andel

79,90 % 59,05 % 117 500             -376 426        

Note 6 Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekksmidler med kr 102 449.

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

 Opplæringskontor for Bygg og 
Anleggsteknikk i Telemark Vestfold og 
Buskerud AS 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Thormod Hansen
Daglig leder
Serienummer: 9578-5994-4-532913
IP: 92.221.xxx.xxx
2023-02-20 13:59:31 UTC

Kenneth Næss
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-732140
IP: 85.19.xxx.xxx
2023-02-21 06:45:28 UTC

Lars Nicolas Hjertås
Styrets leder
Serienummer: 9578-5999-4-1205900
IP: 80.232.xxx.xxx
2023-02-21 09:33:08 UTC

Frode Vebostad
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1907147
IP: 79.161.xxx.xxx
2023-02-24 11:09:07 UTC

Hanne Merethe Wam
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-862818
IP: 77.16.xxx.xxx
2023-02-24 16:02:28 UTC
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Til årsmøtet i EBA TeVeBusk 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for EBA TeVeBusk som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

•  oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

•  gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dens 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 

i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og 

International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt 

av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 

den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 

som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 

lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 

Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, 

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de 

økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom 

hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter 

eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
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Uavhengig revisors beretning -  

EBA TeVeBusk 

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 

feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 

utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 

effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 

revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil 

av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 

usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis frem til datoen for revisjonsberetningen. 

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 

på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og 

eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom 

revisjonen. 

 

Oslo, 24. februar 2023 

Deloitte AS 

 

 

 

 

Grete Elgåen 

statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
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dokumentet ikke har blitt endret.
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dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
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Budsjett 2023

Navn Regnskap 2022 Budsj. 2023

  0   0

3200 TILSKUDD OPPL/UTVIKLING - 98 188 - 100 000

3201 TILSKUDD DRIFT - 50 000 - 50 000

3202 MEDLEMSKONT. RIKSENTREPRENØRER - 860 336 - 850 000

3203 FAST MEDLEMSKONTINGENT -1 295 843 -1 320 000

3204 INNTEKTER KURS - 140 320 - 100 000

3207 Diverse Salgsinntekter/ 4900 - 42 500   0

3208 Aksjeoppkjøp - 7 000 - 6 000

3209 Fordeling tjenester/4901 - 15 591   0

-2 509 778 -2 426 000

  0   0

-2 509 778 -2 426 000

100 957   0

5100 LØNN 1 276 500 1 340 000

5192 FERIEPENGER  176 808  185 600

1 453 307 1 525 600
 2 744  5 000

1 737 073 1 823 600

  0   0

6300 LEIE LOKALER  80 426  90 000

6350 FELLESOMKOSTNINGER   0   0

 80 426  90 000
6700 REGNSKAP  83 147  85 000

6715 DATABISTAND SEVICEAVTALER  13 833  15 000

6720 REVISJON  34 500  35 000

6761 KURSKOSTNADER   0  1 500

 131 480  136 500
 281 478  294 744

7700 STYREMØTER  3 380  15 000

7705 SEMINARER  21 456   0

7706 ÅRSMØTER  32 068  30 000

7709 MØTER OG SEMINARER  3 395  30 000

7717 GENERALFORSAMLING  40 000  10 000

7765 DIVERSE OMKOSTNINGER  4 680  10 000

7770 BANK OG KORTGEBYRER  6 736  8 000

 111 715  103 000

  0   0

 222 995  220 000

- 167 275 - 87 656

- 173 219 - 93 656

Konto

Salgsinntekt, avgiftspliktig

Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

Annen driftsrelatert inntekt

Driftsinntekter

Varekostnader

Lønn til ansatte
Annen personalkostnad

Personalkostnader

Avskrivninger

Kostnader lokaler

Andre driftskostnader kl. 7

Fremmed tjenester
Andre driftskostnader kl. 6

Annen kostnad

Tap o l

Resultat

Driftsresultat
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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.  

022



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.
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Til ordinært årsmøte skal årsberetning, regnskap og forslag til budsjett følge innkallelsen. 

På ordinært årsmøte behandles: 

1) Årsberetning.
2) Revidert regnskap.
3) Budsjett og fastsettelse av kontingent.
4) 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 Antall 

Fra Til 
stemmer 

      1     50 1 
    51   100 2 
  101   200 3 
  201   350 4 
  351   550 5 
  551   800 6 
  801 1100 7 
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1101 ∞ 8 

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

028


	Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
	delingens ansatte i 2021
	Omdømme og seriøsitet
	Virksomhetens art og hvor den drives
	Arbeidsmiljø
	Ytre miljø
	01. mars 2023
	EBA TeVeBusk
	Stemmeberegning
	- en organisasjon som samler bransjen


	VEDTEKTER
	Til
	Fra
	Budsjett 2023.pdf
	Ark1




