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Innspill fra BNL til statsbudsjettet for 2021  
 

• Byggenæringen bidrar gjennom å opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele 
Norge.  

• Veien ut av krisen går gjennom vekst, og klima- og miljøvennlige løsninger. 
• Regjeringen må sørge for nødvendig forutsigbarhet i både statlig og kommunal 

sektor, samt at inntektstapene blir kompensert for slik at ikke oppdragene blir 
salderingsposter.  

• Investeringene må være bærekraftige og grønne.  

Et drøyt halvt år har gått siden Norge stengte ned. Byggenæringen har holdt hjulene i gang 
med et relativt høyt aktivitetsnivå i løpet av disse månedene, men med høy beredskap for å 
unngå smittespredning. De ulike markedene i byggenæringen er rammet forskjellig av 
koronaepidemien. Medlemsbedriftene melder nå om en økning i kansellering av ordre og 
leveranser, og usikkerheten øker. BNL er bekymret for bedriftenes ordretilgang. Skal vi 
sikre fremtidens kompetanse og arbeidsplasser i næringen, må vi sørge for at aktiviteten 
og verdiskapingen opprettholdes. Forutsigbarhet i kommunale og statlige prosjekter er 
avgjørende og det er viktig at plan- og byggesakprosesser i kommunene prioriteres.  
 
Kommunene vedtar sine budsjetter i slutten av november og i desember. Når Regjeringen 
venter med å avklare rammebetingelsene for kommunene til november så kommer man i 
ufase med årshjulet til kommunene. Dette forsterker usikkerheten hvor konsekvensen kan 
bli at vedlikehold, bygge- og anleggsprosjekter blir salderingspost. Regjeringen må sørge 
for nødvendig forutsigbarhet i både statlig og kommunal sektor, samt at inntektstapene 
blir kompensert slik at dette ikke skjer. Det bør vurderes om det i den forbindelse er behov 
for øremerkede midler til kommunene og fylkene. 

 
BNL mener at staten må bruke byggenæringen til å nå samfunnsmål knyttet til miljø og 
bærekraft.  
 
Tiltak som hjelper bedrifter å opprettholde arbeidsplasser i byggenæringen i hele landet: 

- I tilleggsproposisjonen som er varslet å komme i november må inntektstapene i 
kommunesektoren bli kompensert, slik at ikke byggeoppdragene blir 
salderingsposter. Dette er også viktig for å stimulere privat sektor. 

- Kommunens investeringsmidler må økes med ytterligere 1,5 milliarder slik at den 
totalt økes med ca 10 prosent.  

- Samfunnsøkonomisk lønnsomme og viktige investeringer i bygg og infrastruktur 
som veier og jernbane må brukes som motkonjunkturtiltak. Oppdragsmengden må 
derfor opprettholdes.  
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- Bruprogrammet på 300 mill. må gjennomføres i tråd med NTP 
- Det må innføres ordning for utsettelse av innbetaling av merverdiavgift ved 

omtvistete beløp 
 
 
Tiltak som stimulerer til grønn omstilling: 

- Enovas mandat må også omfatte tiltak til skrittvis energieffektivisering for 
eksisterende bolig- og næringsbygg, ref. Green Deal 

- Enova må gi støtte til kommunene og fylkene for rehabilitering og forlenget levetid 
på bygg 

- Kommunalbankens midler må brukes til å stimulere kommuner til bærekraftige og 
sirkulære innkjøp av bygg, rehabilitering/ombygging og infrastruktur.  

- Energioppgradering, forlenget levetid på bygg og tilpasning av boliger til eldre må 
sees i sammenheng i jfr. regjeringserklæring og stortingsvedtak 438.  

 
Tiltak for et innovativt og seriøst næringsliv 
- Statlig støtte for å etablere et rammeverk for digitalisering  
- Midler til å etablere Lille Doffin, etter modell fra NHO/BNL.  
- Bevilge midler til Konkurransetilsynet slik at de kan forhåndsvurdere lovligheten av 

prosjektsamarbeid. 
 
Tiltak som sikrer kompetent og tilgjengelig arbeidskraft 
- Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling må videreføres slik som foreslått i 

budsjettet.  
- Fylkeskommunene må få midler til å etablere yrkesfaglige skoleplasser Vg2, særlig for 

de mindre lærefagene som ikke har nok søkere til å fylle hele skoleklasser.  
- I tråd med Stortingets tidligere vedtak denne våren i forbindelse med behandling av 

melding St. 14-2019-2020: Kompetansereformen, må antall studieplasser i fagskolen 
økes med ytterligere 500 plasser, og at de ekstra plassene som ble tilført i forbindelse 
med pandemien må gjøres permanente.  
 

Andre tiltak 
- Avskrivningssatser for bygg og anlegg bør settes høyere for å bedre reflektere 

dagens levetid. 
  

  

 
 
 


