Notat
Offentlige investeringer må skape nye bærekraftige arbeidsplasser
•
•
•

Offentlige investeringer må øke konkurransekraften, utvikle bærekraftige løsninger,
skape nye arbeidsplasser og utvikle eksport
Staten må ha tydeligere næringspolitiske ambisjoner når de er byggherre
Veien til egen bolig må gjøres kortere, ikke lengre.

BNL mener at Norge må bruke de store investeringene til å øke konkurransekraften, utvikle
bærekraftige løsninger, skape nye arbeidsplasser og eksport. Regjeringen og kommunene mangler
næringspolitiske byggherreambisjoner for hvordan investeringene skal skape nye arbeidsplasser
og styrke nasjonal konkurransekraft. En tydelig byggherrestrategi som setter krav til seriøsitet,
miljø og kompetanse i offentlige anskaffelser vil gjøre markedet mer forutsigbart og tryggere for
disse bedriftene og gi tilbake robuste arbeidsplasser for fremtiden
Offentlige innkjøp av bygg og infrastruktur for over 150 milliarder skaper over 100 000
arbeidsplasser i Norge. Det er viktig at regjeringen også har fokus på hvordan det bygges. Krav til
blant annet valg av digitale løsninger vil gi konkurransekraft som utvikler, styrker og effektiviserer
næringen.
Teknologiutvikling generelt, og digitalisering spesielt, vil kunne redusere kostnadene i
byggeprosjektene med opp mot 20 prosent, men det forutsettes at det investeres i digitale
prosesser og produkter. Derfor er ikke 30 millioner til bransjeprogram fordelt på alle sektorene
som må ta i bruk digitale løsninger nok for å oppnå politiske ambisjoner.
Eierlinjen har vært en suksess i norsk boligpolitikk. Regjeringens reduksjon i Husbankens
lånerammer vanskeliggjør boligdrømmen for de med minst ressurser. Spesielt er Husbanken
viktig i distriktene hvor vi opplever at bankene er mindre villige til å gi lån. Egen bolig er bra for
helsen, tilknytningen til arbeidslivet og deltagelsen i samfunnet. Den veien må gjøres kortere, ikke
lengre for flere. Køen hos Husbanken vil vokse med regjeringens budsjettforslag. Dette kommer
på toppen av at renten er på vei opp.
Det er viktig at utviklingen av digitale søknads- og saksbehandlingssystemer for byggesaker
fortsetter. Uten en digital offentlig sektor vil ikke potensialet i utviklingen av digitale prosesser i
planlegging og drift for byggenæringen utnyttes. Dermed bli mangel på utvikling i kommunal
sektor et hinder for produktivitetsvekst og effektivisering av næringen.

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.
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