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Invitasjon til Bygg Arena Arendal 2023 
 
Styringsgruppa inviterer eksisterende og nye partnere til bransjefellesskapet 
Bygg Arena Arendal 2023 (BAA23).  
 
BAA22 ble en suksess, og en sterk oppfølger av oppstarten i 2021.  
Lokalisert hos Baker Jørgensen på hjørnet Torvet/Havnegaten ble dette byggenæringens 
naturlige samlingssted under Arendalsuka. 
 
Arendalsukas visjon er å være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, 
samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for 
nåtid og framtid. På Arendalsuka 2023 vil Norsk Bygge-, Anlegg- og Eiendomsnæring ha skapt 
en tradisjon for at landets største landbasert næring vil prege Arendalsuka på en samlende, 
konstruktiv og aktuell måte gjennom Bygg Arena Arendal.  
 
I 2023 skal fellesskapet Bygg Arena Arendal bli enda tydeligere på muligheter og utfordringer 
knyttet til næringens betydning. I 2023 vil vi drøfte og utfordre der vår næring har 
dominerende betydning for klima og miljø, gode og levende byer og steder for folk og 
bedrifter, og ikke minst som landets største sysselsetter. Innovasjon og mangfold være 
viktige stikkord.  
 
Vi skal styrke vår tilstedeværelse gjennom et sterkt fellesskap av gode representanter for 
hele næringen, deltakende planlegging og programarbeid, fast regi, og ikke minst økt 
mangfold og meningsbryting. 

 
I 2022 bidro 42 partnere i en kjempedugnad som endte i 32 arrangementer på Arendalsuka 
2021, - med «fulle hus» i Arendal så vel som på web. Se www.byggarenaarendal.no og 
https://www.bygg.no/se-alle-innslag-fra-bygg-arena-arendal-her/1504971!/  
 
Vedlagt er evalueringsrapport for BAA22. 
 
 

Invitasjon 
Din bedrift/virksomhet/forening er hjertelig velkommen som partner for BAA23. I BAA23 er 
alle partnere likeverdige, og kan delta og prege programmering og gjennomføring på 
likeverdig måte. Samtidig er det opp til hver enkelt å engasjere seg i rett tid (ref. 
fremdriftsplan under). 
 
Partnerskapskontingenten vil bli foreslått videreført uendret, fordelt inn i tre kategorier: 

- Bedrifter og offentlige virksomheter á kr 140.000, - 
- Foreninger og SMB rådgiverbedrifter á kr 70.000, - 
- Partnere som har avtale om ekstraordinær innsats á kr 35.000, - 

 
Påmeldingsfrist er innen 21. oktober, som blir bindende fra og med 20. desember. De som 
forlater fellesskapet grunnet fellesskapets valg av strategisk innretning og fokusområder, 
bekoster sin del av påløpt kostnad, oppad begrenset til kr 15.000,-.  
 
Påmelding vil skje via nettsiden www.byggarenaarendal.no 
 
Kontingenten inkluderer/dekker: 
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- Anledning til å prege BAA23 og utforming av program 
- Deltakelse på Arendalsuka, med tilhørende avgifter 
- Markedsføring og profilering av fellesskapet BAA23 
- Arrangementskostnader og lokal-leie 
- Ledelse og administrasjon 

 
Kontingenten inkluderer ikke: 

- Bedrifts-spesifikk profilering 
- Overnatting og bevertning ut over basis kaffe/te/bespisning på arrangementene 

 
Arendalsuka har mange muligheter for bedriftsspesifikk egenprofilering, eksempelvis gjennom 
egne stands og arrangementer. Veidekke, RIF og Arkitektbedriftene er noen av de som 
kombinerte partnerskap i BAA22 med annen egen profilering. 
 
 

Bygg Arena Arendal 2023 
BAA23 skal videreføre sin rolle som naturlig møtested på Arendalsuka, for alle med 
interesse for næringen. 
 
Målene for Bygg Arena Arendal for deltakelse på Arendalsuka videreføres: 

1. På en positiv måte skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og 
verdiskaping 

2. Skape synlighet gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnete 
arrangement  

3. Øke kunnskapen om næringens betydning innen prioriterte fokusområder 
4. Styrke relasjoner og nettverk 
5. Støtte mangfoldet og være et sted for alle 

 
I 2023 er det også et mål å følge opp faglige og politiske løfter og ambisjoner fra 2021 og 
2022. 
 

Felleskapets øvrige særpreg 
Bygg Arena Arendal (BAA) skal være et felleskap som: 

1. tilrettelegger for å bli Arendalsukas foretrukne treffpunkt for alle med interesse for 
byggenæringen, det bygde Norge og levende byer og steder 

2. er samlet om å fremme de mest aktuelle og prioriterte tema for næringen, så vel som 
for samfunn, klima/miljø og sysselsetting 

3. styrker samvirke, i næringen så vel som med næringens premissgivere, gjennom et 
mangfold av muligheter for samvær 

4. prioriterer «sak» og felles arrangementer 
5. gjennomfører et antall arrangementer som gir tid til etterarbeid, nettverk og samtale 

mellom arrangementene  
6. bygger bro til andre fellessatsinger og bedrifts spesifikke satsninger 
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Organisering 
 

 
 
 
Allmøtet 
Allmøtet er BAA´s øverste organ, og velger styringsgruppa. Allmøtet drøfter og velger 
fokusområder for 2023, basert på innspill fra evalueringen og fra styringsgruppa. 
Styringsgruppa og programkomiteene sørger for å ivareta tilstrekkelig aktualitet i 
programsammensetning og samlet program, fram mot gjennomføringen i august 2023. 
 
I lys av behov for strammere regi vil allmøtet få stor betydning for å legge føringer for 
partnernes medvirkning og styringsgruppens prioriteringer, som igjen direkte videreføres til 
de ulike programområdene. 
Første allmøte er satt til 28. oktober kl. 08.00-09.30.  
 
Styringsgruppa 
Styringsgruppa veileder og instruerer administrasjonen på vegne av allmøtet, klargjør mandat 
for, og samvirke mellom programkomiteene og kommunikasjonsgruppa. Styringsgruppa er 
ansvarlig for budsjett og gjennomføring.  
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Styringsgruppa foreslår sammensetning av styringsgruppe for neste periode overfor allmøtet. 
Det er ønskelig med betydelig kontinuitet i styringsgruppa for best å kunne følge opp 
evalueringslæringspunkter. 
 
Styringsgruppa 2022 har bestått av: 

- Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom (leder) 
- Kari Sandberg, EBA 
- Kristoffer Gregersen, Selvaag Bolig 
- Hege Njaa Aschim, Statsbygg 
- Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse 
- Lars Tronsmo, Veidekke 
- Nancy Jøssang, OPUS 

 
Styringsgruppen innstiller på at denne i hovedsak videreføres i BAA23, med skifte av leder:  

- Hege Njaa Aschim, Statsbygg (leder) 
- Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom 
- Heikki Holmås, EBA 
- Kristoffer Gregersen, Selvaag Bolig 
- Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse 
- Lars Tronsmo, Veidekke 
- Nancy Jøssang, OPUS 

 
Programkomiteene vil bli ledet av medlemmer i styringsgruppa.   
 
Administrasjon/prosjektledelse 

- Mona Ingebrigtsen er engasjert som ekstern prosjektleder  
- Lene Eikefjord, arrangementsansvarlig  

Administrasjonen har knyttet til seg særskilte ressurser for lokalt kontaktnett, 
markedsføring, kommunikasjon, AV-teknikk, egnede lokaler m.m. 
 
Programkomiteer  
Det opprettes en programkomite for hvert fokusområde som besluttes av allmøtet. 
Partnerne gir anledning til å delta i flere programkomiteer, og bes om å opplyse hvilke, samt 
aktuelle ressurser fra hver partner, i forbindelse med påmeldingen til BAA23.  
 
Programkomiteene ledes av en av medlemmene i styringsgruppa, og vil få tilknyttet en 
administrativ ressurs. Programkomiteen kan beslutte å opprette en mindre gruppe som skal 
representere samtlige partnere som har meldt interesse for å delta i den aktuelle 
programkomiteen. Erfaringene fra 2021 og 2022 tilsier at det er en fordel med mindre 
grupper.  
 
Programkomiteens mandat er å vurdere til hvilke temaer som skal få plass i programmet i 
BAA23, samt antallet programposter. Programkomiteene kommer med sin anbefaling til 
styringsgruppen, som lager en samlet anbefaling om felles program som legges fram for 
allmøtet.  
 
Styringsgruppa og administrasjonen vil i tillegg tilrettelegge for opprettelse av og deltakelse i: 
- Kommunikasjonsgruppe 
- Gruppe for sosialisering og nettverk 
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- Eventuelt andre grupper etter behov 
 
Arbeidsgrupper 
Under hver programkomite vil det bli etablert ulike arbeidsgrupper som har ansvaret for å 
utarbeide konkrete programposter. Programkomiteen tar stilling til hvor mange 
arbeidsgrupper som opprettes. Erfaringene fra 2021 og 2022 tilsier at det ikke bør være flere 
enn 5 deltakere i hver arbeidsgruppe.  
 

Løpende informasjon og planer 
Arrangement, allmøter m.m. vil bli annonsert på www.byggarenaarendal.no, sosiale medier 
og via mail/outlook der det er hensiktsmessig. 
Arbeidsgruppene vil dele dokumenter og planer via teams. 

Framdrift 
• 1.oktober – invitasjon til deltakelse som partner BAA 2023  
• 21. oktober – frist for påmelding og opplysning om ønske om deltakelse i 

programkomite 
• 28. oktober– allmøte for valg styringsgruppe 
• 25. november – frist for å melde inn temaer til Arendalsukas hovedprogramkomite  
• November/desember – allmøte for strategisk innretning og prioriterte fokusområder. 

Forberedt av programkomiteer og styringsgruppa 
• 20. desember – frist forpliktende deltakelse BAA 2023 
• Primo januar – oppstart og organisering av programarbeidet. Partnere som er 

interessert i å bidra med utforming av program og medvirke i programposter må 
melde seg innen dette tidspunktet. Det kan ikke forventes å komme med i 
programposter senere.   

• Slutten av mars – frist programskisser og samvirke mellom programpostene – nytt 
allmøte for beslutning om samlet program før påske 

• 1. juni – frist ferdig program og medvirkende i programmene 
• 14.-18. august – Arendalsuka 2023 

 
Framdriften vil kunne bli justert ved behov, og for å møte Arendalsuka´s ulike frister. 
 

Budsjett BAA23 
 
Bygg Arena Arendal er ingen egen juridisk person. Partnerne er kollektivt ansvarlig for 
fellesskapets økonomi.  
 
Det ligger an til et «overskudd» på ca 1,5 mnok fra arrangementet i 2022. Mindreforbruket 
fra BAA22 forblir i fellesskapet som en reserve for dekning av risiko og behov for 
omprioritering. Tilsvarende vil bli gjort dersom det blir overskudd etter BAA23.  
 
Utkast til budsjett for 2023 vil bli presentert i allmøtet 28. oktober.  


