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Sak: Innspill Revidert nasjonalbudsjett 2018 
 
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. 

 
 

• For lavt tempo mot arbeidslivskriminalitet 
• Viktig teknologiløft i skolen 
• Endring gir flere studentboliger 
• Redusert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet 

For lavt tempo mot arbeidslivkriminalitet 
BNL mener at det er nødvendig å styrke a-krimsentrene, spesielt i byene. Regjeringen foreslår ingen 
nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet i revidert budsjett. Regjeringen har konkludert med at 
arbeidslivssentrene fungerer, kriminaliteten reduseres og skatteinngangen øker. 
 
Ekspertutvalg som nå har blitt nedsatt for å finne løsninger må jobbe i tett dialog med næringen. Det 
har vært kjent siden i fjor høst at regjeringen vil trekke både seriøsitetsregister og håndverkerportal 
da de foreslåtte løsningene ikke var robuste nok. Det er helt avgjørende at ekspertutvalget klarer å 
levere tiltak for å sikre kvalifikasjoner og seriøsitet. 
 
Manglende kontroll på kompetanse i bedrifter som kun erklærer seg som kvalifiserte, gir dårligere 
bygg og åpner opp for useriøse bedrifter som ikke nødvendigvis har den kompetansen som trengs. 
Derfor er det helt avgjørende at Kommunal og moderniseringsdepartementets ekspertutvalg leverer 
tiltak som raskt kan iverksettes for å demme opp mot useriøse og kriminelle aktører som bidrar til å 
ødelegge for de seriøse bedriftene. 
 
Endrer reglene for personalrabatt 
Regjeringens forslag om at arbeidsgiveren får plikt til å rapportere om personalrabatter fra tredjepart 
vil være krevende for mange av BNLs medlemsbedrifter. Det er viktig at detaljene i endringene 
varsles tidlig. Hvis dette skal gjelde fra inntektsåret 2019 må et fullstendig regelverk være på plass i 
god tid før implementering.  
 
Digitaliseringsløft 
For å bidra til digitalisering av hele byggenæringen, er vi avhengig av å styrke den digitale 
kompetansen. Forslag om 90 millioner årlig i fem år den teknologiske skolesekken er en god start. 
Elevene må starte tidlig med digitale løsninger og prosesser og få digitalt læremateriell. Det gjelder 
ikke bare i de teoretiske fagene, men også integrert i de praktiske for å være godt rustet til den store 
digitale transformasjonen. 
 
Positivt med økt kostnadsramme for studentboliger 
Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen fra 800.000 til 900.000 kroner i pressområdene og fra 
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700.000 til 850.000 kroner i landet for øvrig. Tilskuddssatsen økes fra 300.000 til 340.000 kroner i 
pressområdene og fra 240.000 til 290.000 kroner i landet for øvrig. Dette vil gjøre det mulig å bygge 
flere studentboliger, men det er i pressområdene behovet er størst og derfor burde de vært 
prioritert i økningen.  

Arbeidsgiveravgiften for ambulerende virksomhet bør endres  
Regjeringen foreslår ingen endringer i reglene som gjør at spesielt anleggsvirksomhet fikk høyere 
arbeidsgiveravgift. Regjeringen lovte i forbindelse med statsbudsjettet 2017 at de ville følge nøye 
med på om den videre rettsutviklingen i EU/EØS vil gi rom for å gjøre ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift enda mer næringsnøytral. BNL er skuffet over at regjeringen ikke bruker 
handlingsrommet i EØS-avtalen til å inkludere anleggsvirksomhet i regelverket. 
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