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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.

Et rettferdig og mobilt arbeidsliv
Forslaget til statsbudsjett styrker ikke kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og
øke inntektene, allikevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre. BNL er enig i regjeringens vurdering av at "Et
velfungerende arbeidsliv med gode arbeidsvilkår uten arbeidslivskriminalitet er avgjørende både for den enkelte
arbeidstaker og for at seriøse virksomheter ikke skal tape i konkurranse med useriøse." Regjeringen skriver videre at
Evalueringen "konkluderer med at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i store trekk er
lovende, og det er oppnådd viktige resultater i dette arbeidet.
BNL deler konklusjonen i rapporten om sentrene og våre bedrifter rapporterer om at markedet blir bedre for de
seriøse bedriftene. Forholdene i byggemarkedet er komplekse, derfor trenger næringslivet sterkere samordning av
den offentlige tilsynsvirksomheten. A-krimsentrene er et godt eksempel på hvordan samordningen fungerer i praksis
og faktisk gjør det enklere å være seriøs. BNL ønsker at stortinget sikrer tiltak og vise lederskap i kampen mot
arbeidsmarkedskriminalitet. Sentrene i byene må styrkes og hele landet må inkluderes i ordningen.
Forslaget til statsbudsjett foreslår å oppheve fradragsretten for merutgifter til kost for skattytere som har mulighet
til å tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner.
Regjeringen foreslår også at fradraget for merutgifter til kost og losji i utgangspunktet tidsbegrenses til 24 måneder.
Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.
Mange av våre ansatte har fått dette skattefradraget og når de får denne skatteskjerpelsen vil trolig det medføre
økte lønnskrav. Regjeringen flytter kostnader fra staten og over på næringslivet. Et annet forhold er at spesielt
innenfor anleggsvirksomheten kan prosjektene ha en varighet over 24 måneder, dette er allikevel prosjekter som har
en åpenbar midlertidighet i sin form. De gjeldende arbeidstakerne vil få en skatteskjerpelse, samtidig som det for
bedriften vil være viktig å ha stabilitet i arbeidskraften, spesielt på slutten av de langvarige prosjektene.
Sammen med forrige periodes innstramminger i reisefradraget frykter vi at regjeringen reduserer mobiliteten i
arbeidsmarkedet og dermed gjør det enda vanskeligere for våre bedrifter å rekruttere kvalifisert personell. Det er
viktig at arbeidskraften lokaliseres til bedrifter som har behov, uten at arbeidstakernes må flytte og dermed i stor
grad øke presset i mer befolkningstette områder av landet. BNL forstår de svake sidene ved dagens fradragsordning,
men mener regjeringen må komme med kompenserende tiltak slik at mobiliteten kan opprettholdes.
BNL ønsker derfor at stortinget:
•
•

Styrker A-krimsentrene i byene og utvider ordningen til å gjelde hele landet.
Kommer med forslag som ivaretar mobiliteten i arbeidslivet.
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