
Notat  

Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er 
en paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble 
etablert i 1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og 
entreprenørbedrifter. 
 
 

 
Innspill til Utdannings- og forskningskomitéen  

 

• Positivt med økt utstyrsstipend og penger til læremidler i små fag  
• Etterlyser langsiktig satsing på studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning 
• Bransjeprogrammet må sikres videre finansiering 
• Positivt med økt timesats i skattefunn  

 

Fagutdanning  
Byggenæringer trenger flere fagfolk. For at elever ikke skal hindres i å gjennomføre yrkesfag pga. 
økonomi, må elevene få dekket sine utgifter til utstyr. Det er positivt at regjeringen øker 
utstyrsstipendet slik at det står mer i forhold til elevens faktiske utgifter. Fortsatt bruker elevene 
på byggfag mer enn de får i støtte, men økningen er et viktig skritt i riktig retning. Samtidig 
savner vi bevilgning til materiell for skolene.  

Mange av fagene innenfor utdanningsprogrammet bygg og anleggsteknikk er små, og det er svært 
krevende å få oppdaterte læremidler fordi det kommersielle grunnlaget for utvikling av 
læremidler er svakt. For at elevene skal få oppdaterte læremidler når nye læreplaner skal innføres 
er det avgjørende og bra at det bevilges midler til dette.  

Høyere yrkesfaglig utdanning 
Bedriftene i byggenæringen får ikke tak i nok kvalifiserte arbeidstakere med høyere yrkesfaglig 
utdanning. 100 nye studieplasser er bra, men det må satses planmessig over mange år for å dekke 
næringens kompetansebehov. BNL etterlyser fortsatt en langsiktig satsing på studieplasser i 
høyere yrkesfaglig utdanning, og mener det haster med en opptrappingsplan. Det er positivt at det 
bevilges midler til utvikling, bedre kvalitet og synliggjøring.  

Kompetansereform og bransjeprogram 
Byggenæringen står overfor omstilling og endringer med krav til digitalisering, industrialisering, 
bærekraft, gjenbruk, mindre utslipp og fossilfrie byggeplasser. Derfor må næringen investere 
kontinuerlig i kompetanseutvikling.  

Regjeringen legger frem mange viktige tiltak som del av kompetansereformen. Gjennom 
bransjeprogrammet for bygg og industri hvor partene definerer kompetansebehovet, høster vi 
erfaringer med modulisert fagskoleutdanning. BNL er fornøyd med at regjeringen vil videreføre 
og utvide programmet. Det må sikres finansiering lenge nok til at erfaring kan høstes og nye 
strukturer får tid til å etablere seg.  

BNL støtter endringene som foreslås for å gjøre det enklere å kombinere utdanning og arbeid. Vi 
har tidligere etterlyst en "lånekasse for voksne". I byggenæringen er det mange voksne som tar 
utdanning. Rundt halvparten av alle lærlinger er voksenlærlinger, mange tar fagbrev som 
praksiskandidat, andre kommer til næringen som en karriere nr. 2.  

Skattefunn 
Skattefunn er en svært god ordning, som skaper innovasjon og forskning i byggenæringen. Når 
timesatsen nå økes fra 600 til 700 kr blir det mer gunstig for bedriftene å utvikle, forbedre og 
forske mer.  


