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Nyhetsbrev Medbyggerne februar 2022 
 

Endelig er vi i gang!!! Vi har måtte utsette flere planlagte 

aktiviteter grunnet smittevern. Leverandørseminar for 

Telemarksdelen av fylket blir 30.mars og Medbyggerne 

videregående opplæring, både i Vestfold og Telemark 

gjennomføres i uke 12.  

  

Medbyggerne digital kampanje  

Pågående digital synlighetskampanje med forskjellige bannere 

dekker hele fylket. Første del av kampanjen ble gjennomført før jul, 

andre del er i gang nå. Det er utviklet en egen landingsside for 

kampanjen her: https://medbyggerne.no/kampanje/ 

Medbygger-varehusene har levert premier til kampanjen hvor 

vinnere annonseres på facebook. 

 

Eksempel på noen av bannerne som er i bruk:  

 

 

 

 

 

Medbyggerne Leverandørseminar 

Medbyggerne i samarbeid med Bamble, 

Porsgrunn og Skien kommune inviterer 

kommuner og lokalt næringsliv til 

informasjon og dialog.  

Leverandørseminaret avholdes 30.mars 

på Ælvespeilet i Porsgrunn hvor blant 

annet ny Medbygger-applikasjon blir 

lansert. 

 

 

 

Planlagte aktiviteter 

 

✓ Leverandørkonferanse 

30.mars på Ælvespeilet i 

Porsgrunn.  

 

✓ Medbyggerne 

videregående opplæring 

med oppstart på Skogmo 

og Re videregående 

skoler i uke 12.  

 

✓ Medbyggerne digital 

kampanje pågående: 3 

uker før jul og 3 uker fra 

24. januar.  

 

✓ Medbygger konferanse i 

Vestfold er under 

planlegning. 

Ditt tips er viktig! 

 

medbyggerne.no 

 

 

 

 

https://medbyggerne.no/kampanje/
https://medbyggerne.no/tipssamarbeid/
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Medbyggerne videregående opplæring 

Pilot på Re Videregående skole hvor Medbyggerne har blitt 

integrert inn i praktisk undervisning, er utviklet videre i samarbeid 

med Skogmo Videregående skole i Skien.  

Eget reklamemateriell og relevante hjelpemidler er utviklet av 

Medbyggerne og benyttes i undervisningen. Ressurser fra 

samarbeidspartnerne (politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, 

partnerne i arbeidslivet og håndverksbransjen) deltar også, i tillegg 

til unge rollemodeller som lærlinger, unge fagarbeidere og 

ingeniører. 

Oppstart med alternativt opplegg på Skogmo og Re 

videregående skoler blir gjennomført i uke 12.   

 

Medbygger-bedrifter 

Vi ønsker å få en oversikt over alle som 

ønsker å være en Medbygger-bedrift og 

antall biler med merker.  

Om lag 3500 merker er distribuert og etterspørselen øker.  

Foreløpig register ble publisert på nettsiden i mars 2021 og 

oppdateres/administreres via laug, forening og 

bransjeorganisasjoner. Selv med delvis nedstengning og stor 

pågang hos bransjen er vi godt i gang her. Foreløpig er 225 

bedrifter og 2457 biler med Medbygger merker registrert. 

Fordelingen er om lag 70/30 Vestfold/Telemark. 

Alle våre Medbygger bedrifter er Mesterbedrift eller registrert 

installatør og medlem i Håndverk & industriforening eller 

laug/forbund tilsluttet en landsforening. 

 

 

#Medbyggerne 

Medbyggerne er et 

samarbeid mellom offentlig 

sektor, partene i arbeidslivet 

og bygge- og 

anleggsbransjen i Vestfold og 

Telemark.  

 

Formålet er å få flere til å bli 

Medbyggere og handle hvitt, 

for å sikre et stabilt og trygt 

arbeidsmarked, sikre 

skattegrunnlaget, bedre de 

håndverksmessige utførelsene 

og forebygge skadelige 

arbeidssituasjoner.  

 

Om lag 500 

håndverksbedrifter i fylket er 

ambassadører for prosjektet 

og leder an for hvitt arbeid. 

Deltakere i samarbeidet er 

bygge- og anleggsbransjen 

via håndverkere, 

entreprenører og 

byggevarehus, NHO, Virke, LO, 

kommuner, fylkeskommunen, 

Statsforvalteren, Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og politiet.  

Samarbeidet er samkjørt med 

eksisterende opplegg mellom 

politiet, Skatteetaten, 

Arbeidstilsynet og NAV. 

 

Følg #Medbyggerne 

 

  
 

https://www.facebook.com/medbyggerne
https://medbyggerne.no/

