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21 Lands-
foreninger

NHO-fellesskapet

• K.S. Lund: «Ingen av oss er så sterke som alle oss!»

Jannis Barbantonis Adm. Dir. Norsk trevare 

NHO S

15 Region-
foreninger
+ Brussels
kontor

Næringslivets 
møteplass

21.500
Medlemsbedrifter som
sysselsetter 527.000 

årsverk
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• Boligprodusentenes Forening 
• Byggevareindustriens Forening 
• Byggmesterforbundet 
• Entreprenørforeningen Bygg og 

Anlegg EBA 
• Maler- og byggtapetsermestrenes 

Forbund (MLF) 
• Norsk Utleieforening 
• naml norske Anleggsgartnere - miljø 

og landskapsentrepenører 
• Norske Rørleggerbedrifters 

Landsforening VVS 
• Norske Murmestres Landsforening 

• Norsk Trevare 
• TEF - Takentreprenørenes Forening 
• Treindustrien 
• Ventilasjons- og 

Blikkenslagerbedriftenes 
• Landsforbund (VBL) 

Bransjene

BNL

NHO

BNL’s Bransjeforeninger



Norsk trevare

• 320 medlemsbedrifter

• 4800 ansatte

• 7,9 mrd i omsetning

• Enkeltmannsforetak

• Noen med over 100 ansatte

• Familieeide bedrifter

• Vinduer, dører, trapper, kjøkken, baderom, spesialinnredning etc.

• Bedriftene må ha produksjon i Norge for å være medlem



Lokalforeningene

• Østfold

• Østlandske (Akershus, Hedmark, Oppland)

• Buskerud

• Vestfold

• Telemark

• Agder

• Rogaland

• Hordaland

• Sogn og Fjordane

• Møre og Romsdal

• Trøndelag

Opplæringskontorer



SSB



SSB



Agder fylkene



Rogaland



Hordaland



Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag



T-Modellen

• De tre T’ene!

• Teknologi 

• Talent

• Toleranse 

• Vi sliter med toleransen. Selve tanken om mangfold og 
toleranse er ennå ikke godt nok utviklet i Norge.

• Mangfold er krevende!



Mangfold



Kommunikasjon er viktig – «alle har rett»



Synlighet



Synlighet



Synlighet



Rekruttering



Rekruttering 



Ny teknologi 

Spinning Jenny 1764



Ny teknologi 



Ny teknologi 



Ny teknologi 



Endringer…



Digitalisering



Digitalisering



Digitalisering





Kompetanse



Kompetanse



Kompetanse



Kompetanse



De tre T’ene

• Talent, Teknologi, Toleranse 

Tre andre T’ere også:

•Ting Tar Tid!



VI MÅ TENKE HELT NYTT!!

 Den teknologiske utviklingen skjer i en rasende fart.

 Kun 17 prosent av norske industribedrifter oppgir å være avanserte brukere i 

digitalisert og automatisert produksjon. Det er lavere enn i de andre nordiske 

landene. 

 En utfordring fremover blir at teknologien stiller stadig nye krav til kunnskap i 

bedriftene. Menneske og maskin vil jobbe sammen på helt nye måter. 

 Teknologien og digitalisering vil endre industrien slik vi kjenner den i dag. 

 Med ny teknologi og digitalisering kommer nye varer, nye tjenester, nye 

forretningsmodeller og nye jobber.

 Endringene vi ser i industrien, byr på både utfordringer og muligheter. 

 Det vi vet, er at medarbeidernes kompetanse vil være mer avgjørende i 

fremtidens industri enn i dag. 

 Kunnskapen til medarbeiderne vil utgjøre større del av bedriftens verdi. 

 Det er gode nyheter at flere norske selskaper velger å hente hjem 

produksjonen sin fra lavkostland.



TENK NYTT om 4/5 år…



TENK NYTT om 2 år…



TENK NYTT i går…



Takk for meg…


