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Velkommen til fagtreff i TEF 2021 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Reise kollektivt: Slik kan du reise kollektivt til Moxy  

 Hjemmeside hotell: Moxy hotell  

 Veibeskrivelse: Veibeskrivelse hotell  

 

 
 
 

 

 

Dato: 25. - 26. november 2021 

Sted: XMeetingpoint/Moxy Hellerudsletta 

Adresse: Kragerudveien 50, 2013 Skjetten 

Start: 10:00 

Slutt: 12:30 

 

Påmelding: 

https://events.provisoevent.no/nho/events/TEFfagtreff/register 

 

 

https://xmeetingpoint.no/kollektivtransport/
https://xmeetingpoint.no/moxy-hotell/
https://www.google.no/maps/place/X+Meeting+Point/@59.9845343,10.9711827,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sX+Meeting+Point,+Kragerudveien+50,+2013+Skjetten!3m4!1s0x46417aff206fd1dd:0x2693fd6902b088ef!8m2!3d59.98408!4d10.973984
https://events.provisoevent.no/nho/events/TEFfagtreff/register
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Konkurransedyktige, produktive og lønnsomme bedrifter! 

 
 

Takbransjen kommer til å møte 

mange nye krav og forventninger i 

nær fremtid, i tillegg til det som 

allerede er en realitet. Det kommer 

strengere krav til effektive klima- og 

miljøvennlige løsninger, krav til 

dokumentasjon, forventninger til 

digital modenhet, det er krav og 

forventninger til sikker arbeidsplass 

og godt arbeidsmiljø.  

Fremtiden byr også på muligheter – 

de som klarer omstillingen øker sin 

konkurransekraft og kan bli mer 

produktive og lønnsomme. Det er 

en mulighet til å være med på å 

gjøre en forskjell og levere noe som 

er bedre enn det vi har levert før.  

Samtidig er det viktig at bransjen 

sier fra om hva som er 

forutsetningene for å kunne levere 

på krav og forventninger. Derfor er 

det er viktig å møtes som 

bransjeforening – med 

arbeidsgiveransvar og for at vi 

sammen kan utvikle 

bransjefellesskapet.  

På fagtreffet den 25. og 26. 

november 2021 kommer forelesere 

som kan gi deg input og inspirasjon 

på ulike områder som påvirker 

konkurransedyktighet, produktivitet 

og lønnsomhet. Noen kommer også 

inn på ansvaret som ligger til 

ledelsen i bedriftene.  

Torsdag starter vi med å se inn i 

fremtiden via samfunnsøkonomens 

blikk, og avslutter med en atferds-

psykolog, som kan mye om hva 

som skal til for å få til endring.  

Fredag er det fokus på faget, HMS 

og inkluderende arbeidsliv.     

Les mer om programmet på neste 

side, og bli med på vårt fagtreff 

den 25. og 26. november 2021!  
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Det tas forbehold om justeringer i programmet.  

 

Torsdag 25. november 2021  
 
Klokkeslett  Tema  Foreleser  

   

09:30 – 10:15 Kaffe, registrering og mingling     

 

10:15 – 10:30  Velkommen Bjørn-Fredrik Johanssen, 

styreleder og Susanne Vist, 

bransjedirektør   

  

10:30 – 11:00  Åpningsforedrag:  

Fremtiden slik 

samfunnsøkonomen ser det  

 

Hilde Karoline Midsem, 

Seniorøkonom NHO  

11:00 – 13:00  Minikurs i tariff  

(med pause)  

BNLs avdeling for 

arbeidsgiverpolitikk og HMS 

  

13:00 – 14:00  Lunsj   

 

14:00 – 14:30  Digital transformasjon og 

felleskomponenter  

Frank Jaegtnes, leder for 

Samordningsrådet for 

digitalisering  

 

14:30 – 15:00  Konkurranselovgivning   Inger Sommerfelt Ervik, 

Konkurransetilsynet   

 

 

15:15 – 16:00 Hva må til for å få til endring?  Ida Kopperstad, Mindshift  

 

16:00 – 17:00  Medlemmenes time   

 

17:00  Hangaround   

 

20:00  Middag   
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Fredag 25. november 2021  

 
Klokkeslett  Tema  Foreleser  

   

09:00 – 10:00  TPF informerer om nyheter og 

pågående arbeid  

 

TPF  

10:15 – 10:45  IA-prosjektet   Gudmund Engen, IA-

prosjektet 

 

10:45 – 11:30   HMS og andre relevante 

rettsområder 

 

Thorkil H. Aschehoug, 

Grette advokatfirma 

11:30  Lunsj og avreise   
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Forelesere og innledere  
 

Hilde Karoline  

Midsem  

 

Fremtiden slik samfunnsøkonomen ser den 

 

Hilde er seniorøkonom ved avdeling for 

samfunnsøkonomi NHO, og er utdannet med 

master i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hilde holder 

åpningsforedraget på fagtreffet og ser inn i 

fremtiden med samfunnsøkonomens blikk.  

 

 

 

 

 

BNL  

 
 

 
 

 

Tariff og den norske modellen  

 

BNLs arbeidsgiveravdeling holder minikurs med 

tema tariff, den norske modellen og betydningen 

av partssamarbeid. I løpet av økten kommer de inn 

på:  

 

• Hva det innebærer å være tariffbundet 

og hva en tariffavtale egentlig er 

• Hovedavtalen - "arbeidslivets grunnlov" 

• Fellesoverenskomsten for byggfag - 

oppbygging og innhold 

 

 

 

 

 

Frank Jaegtnes   

 

Den digitale byggenæringen  

 

Den forrige regjeringen oppnevnte et nasjonalt 

samordningsråd for digitalisering av 

byggenæringen. Det er Frank Jaegtnes som leder 

rådet, mens Susanne Vist er BNLs representant. 

Frank leder til daglig Elektroforeningen, men 

kommer til oss med et innlegg om arbeidet i rådet, 

og om hvordan byggenæringen kan bruke 

digitalisering for å nå klima- og miljømål, og øke 

produktivitet og effektivitet.  
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Inger  

Ervik Sommerfelt  

 

Konkurranselov og håndheving  

 

Inger Ervik Sommerfelt er seniorrådgiver i 

Konkurransetilsynet.  

 

I foredraget vil Inger snakke både om formålet med 

Konkurranseloven og illustrere hvordan håndheving 

av loven kan se ut i praksis.  

 

 

  

Ida Kopperstad  

 

Ledelse som fører til endring  

 

Ida Kopperstad er utdannet atferds-psykolog. Ida 

jobber til daglig med å anvende kunnskap fra 

psykologien for å skape raske og effektive 

endringer. Ida har bakgrunn fra klinisk psykologi, 

organisasjonspsykologi og informatikk. Hun er 

spesielt opptatt av hvordan teknologi og 

psykologiske prinsipper kan kombineres for å oppnå 

forretningsmessige målsettinger. Ida tar 

utgangspunkt i disse spørsmålene:  

 

• Hvorfor er endring så vanskelig å få til?  

• Hvordan kan man si at digitalisering, 

prosessforbedringer og andre endringer i 

bunn og grunn handler om psykologi?  

• Hvordan kan du som leder legge til rette for 

atferdsendring blant dine ansatte?   

 

 

TPF  

 

Takprodusentenes forskningsgruppe presenterer 

nyheter og prosjekter under arbeid. Navn og tittel 

kommer. 

 

  

Thorkil H. 

Aschehoug 

 

Arbeidsmiljøloven og HMS  

 

Thorkil er advokat og partner i Grette og kjenner 

byggenæringen godt. I sitt foredrag tar Thorkil 

utgangspunkt i enkelte sider ved Arbeidsmiljøloven, 

aktuelle dommer og noen aktuelle spørsmål som 

berører HMS.   

 

 

 

Gudmund Engen  

 

IA-programmet i bygg- og anlegg  

 

Gudmund er prosjektleder for IA-programmet 

(inkluderende arbeidsliv) i bygg og anlegg og 

presenterer programmet på vårt fagtreff.  

 


