
V E L KO M M E N  T I L  N E S O S  H Ø S T M Ø T E  I  T R O N D H E I M  2 6 .  –  2 9 .  O K T O B E R  2 0 1 7

Program



11:30 - 12:30 LUNSJ 

12:30 - 16:30 SEMINAR - REKRUTTERING
Aldri har konkurransen om arbeidskraft, kompetanse og kandidater vært 
større enn nå!

Og alt tyder på at konkurransen øker de neste årene.

Forskning konkluderer med at medarbeidere forlater ikke en jobb, de forlater 
en leder og en kultur.

Den som vinner denne konkurransen har sterkest fokus på bedriftskultur! Da 
er lederne helt sentrale for å lykkes.

Da vil vi snakke om;

• Hvordan bygge kultur som gjør oss attraktive
• Hvordan gjøre kontinuerlig utvikling av organisasjon og mennesker
• Ny teknologi skaper nye arbeidsprosesser og behov for kompetanseheving

Foredragsholder: Rune Frøyslie

20:00 FELLES MIDDAG
Scandic Nidelven restaurant

Torsdag 26. oktober

Marco Elsafadi

DJ Thore spillerUnderholdning

Hyggelig stemning

Nidarosdomen Trønderfest

Nidelva i Trondheim

Bjarne Brøndbo



08:30 – 11:00 BEFARING
Byggeprosjekter i Trondheim by

11:15 – 12:00 LUNSJ
Scandic Nidelven (Også for partnere)

12:00 OFFISIELL ÅPNING
Åpningshilsen – Presentasjon av deltakere og program

12:30 - 13:15 EVENES/ØRLANDET – KAMPFLYBASE INFRASTRUKTUR FORSVARSBYGG  
v/ Jens Levi Moldsad
Utviklingen av kampflybasen omfatter mange byggeprosjekter. Noen er 
allerede ferdige, andre er i ferd med å bygges, noen planlegges, mens andre 
er utlyst i en av de mange anbudskonkurransene.

13:15 KAFFE

13:45 – 14:30 «FOSSILFRIE BYGGEPLASSER – NYE VARMEKRAV OG LØSNINGER»
Heatwork v/Tommy Larsen
Det stilles strengere krav til fossilfrie løsninger for byggtørk, -varme, 
betongherding m.m. HeatWork tilbyr løsninger som ivaretar disse, samt 
sørger for forbedret effektivitet og økonomi for brukerne innenfor flere 
bransjer. I dette innlegget får vi se innovative løsninger basert på den nye 
patenterte teknologien CliWi®, som også er nominert til Byggenæringens 
Innovasjonspris. HeatWork-metoden er også beskrevet som minimumskrav 
av bl.a. Omsorgsbygg, en av landets største utbyggere.

14:30 – 16:00 «PREKLUSIVE FRISTER I ENTREPRISEFORHOLD»
v/ Karina Krane, Trygve Eriksen og Liv Johanne Ro
Hvilke frister i NS standardene og i regelverket (Bustaoppføringsloven - 
forbrukerentrepriser) er preklusive, slik at de har virkning at man taper/
vinner rett på grunn av at man er for sen med å enten varsle eller svare 
innen fristen? Disse må entreprenørene kjenne til for å kunne ivareta sine 
rettigheter og krav.

NESO sine advokater ser på følgende frister:

• Frister i byggeperioden – særlig om varsling av tillegg/fristforlengelse
• Frister knyttet til sluttoppgjøret
• Søksmålsfrister
• Foreldelsesfrister

19:00 «TRØNDERAFTEN»
Helaften i trøndersk stil, med Trønderskrøner, Trøndershow og musikk.

Tapas til middag.

Vi møtes utenfor hotellet og drar i buss (20 minutter) til Skistua i bymarka.

Buss går i retur til hotellet 23:30.

Fredag 27. oktober



09:00 - 09:30 MILJØ SOM KONKURRANSEFORTRINN
Betongelementforeningen v/John-Erik Reiersen
Fremtidens Byggenæring vil ha mer funksjon og mindre ressursbruk.  
Hvordan kan vi som leverandør hjelpe til å nå målet?

09:30 - 10:30 LOKALE POLITISKE PROSESSER - HVOR VIKTIGE ER DE FOR 
ENTREPRENØRENE?
v/ Rolf M. Lossius
• Å gjennomføre parallelle prosesser mot både administrasjon og politisk 

ledelse er viktig for å få til et best mulig prosjekt. For å lykkes med slike 

prosesser mot lokalpolitikerne, må man forstå deres ståsted, og informere 

om blant annet nytteverdier av prosjekter. Dette er momenter som ofte 

ikke framkommer i saksframleggene til administrasjonene. Foredraget vil 

gå gjennom hvordan prosesser kan gjennomføres ved å vise til ulike saker 

og hva man har oppnådd.

• Case: MVA-kompensasjon på offentlig infrastruktur ved private  

utbygginger Noen kommuner har innført en tilbakebetaling av MVA på 

offentlig infrastruktur ved større private utbygginger. Harstad Kommune 

er en av kommunene som har innført dette i sine utbyggingsavtaler.  

Prosessen for å få samme ordning innført i Sortland kommune gås 

gjennom, og effektene for utbyggerne ved å få innført MVA-kompensasjon.

10:30 - 11:30 NYTT FRA NESO
Mange nye produkter, løsninger og muligheter som blir vist og diskutert.

11:30 - 12:30 LUNSJ
Scandic Nidelven

12:30 - 13:00 NYTT FRA NESO
Mange nye produkter, løsninger og muligheter som blir vist og diskutert.

13:00 MINIMESSE
NESOs leverandører er vi så heldig å ha med oss, vi gjennomfører messen 
som speed dating.

Leskedrikke og noe å bite i serveres!

15:15 MOTIVASJONSFOREDRAG MED MARCO ELSAFADI
Marco har gjort seg bemerket som basketballspiller i eliteserien med 12 år på 
det norske landslaget. I 2009 forandret livet til Marco Elsafadi seg drastisk. 
Han ble rammet av en nervesykdom som førte til at han måtte sitte i rullestol, 
men i 2013 vant Marco Mesternes Mester på NRK.

Han er opptatt av hvordan vi oppnår gode relasjoner og av medarbeiderens 
ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø.

20:00 FESTMIDDAG
Møtelokalet er dekket til fest, med 3 retters middag og drikke til.

Toastmaster og underholder: Bjarne Brøndbo
Etter maten:
DJ spiller
Bar

Lørdag 28. oktober



FREDAG  
27. OKTOBER 

12:00

QUIZ – VANDRING
Med guide vandrer gruppen i Trondheim by, innom blant annet Nidarosdomen 
langs kanalen og opp til hotellet.

Under veis serveres kaffe & vaffel ++

LØRDAG 
28. OKTOBER

11:00

ROCKHEIM
Guidet tur rundt i museet før sprudlende drikke og matbit sammen med 
musikk.

15:00 Motivasjonsforedrag med Marco Elsafadi

LØRDAG  
28. OKTOBER

17:00

FRISØRTIME
Frisering før festmiddag.

Frisører kommer til hotellet og setter opp en forenklet frisørsalong for krøll, 
sletting og enkel oppsetting av hår.

Partnerprogram


