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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.

Smartere offentlig sektor
Regjeringens forslag om utfasing av skatten på verk og bruk er svært positivt og vil bedre rammevilkårene for lokale
industriarbeidsplasser. Våre bedrifter opplever at dagens skatt på verker og bruk ofte virker tilfeldig og det har vært
mange runder i rettsapparatet om verdifastsettingen. Regjeringens forslag vil øke investeringsmulighetene til
produksjonsbedriftene, noe som vil skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende.
Regjeringen styrker ikke kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Norge må bruke mindre penger og øke
inntektene, allikevel foreslår ikke regjeringen flere a-krimsentre. Erfaringene fra sentrene viser at skatteinntektene
øker og 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 er skuffet over at regjeringen
overlater til opposisjonen å sikre 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. Mange av våre ansatte får nå en
skatteskjerpelsen som trolig vil medføre økte lønnskrav. Regjeringen flytter kostnader fra staten og over på
næringslivet.
Offentlig sektors møte med næringslivet må forenkles og bli smartere. Regelverket må utvikles slik at det ikke er til
hinder for verdiskaping samtidig som det blir vanskeligere å være useriøs. Digitale prosesser og verktøy må tas i bruk
for å møte samfunnets forventninger til konkurransekraft, seriøsitet og produktivitet. Offentlige investeringer må
stille krav om digitalisering og kunnskapsspredning mellom prosjekter. Dette vil styrke konkurransekraften for
næringslivet og redusere det offentliges kostnader.
For at Norge skal få en moderne infrastruktur, kreves det endringer i måten vi finansierer, planlegger, prosjekterer,
bygger og drifter. Politikk og planarbeid må kobles sterkere sammen. Ved å ta i bruk digitale prosesser må
ambisjonen til regjeringen være å halvere tidsbruken i planprosessen. Regjeringen må sikre verdiskaping og
arbeidsplasser gjennom å tilby kontrakter med en størrelse som gjør det mulig for nasjonale aktører å konkurrere.
En av forutsetningene for digitalisering er felles standarder. Et viktig tiltak vil være å øke bevilgningene til Standard
Norge slik at de kan utvikle standarder raskere og på flere områder enn i dag.
BNL ønsker derfor at stortinget sikrer at:
• Utfasingen av skatten på verk og bruk gjennomføres.
• Verdiskaping og arbeidsplasser blir lokale gjennom kontrakter med en størrelse som gjør det mulig for
nasjonale aktører å konkurrere.
• Det offentlige blir en mer krevende kunde med tydelig byggherre og leverandørstrategi som forutsetter
digitale prosesser i planlegging, bygging, drift og vedlikehold.
• Offentlige anskaffelser blir planmessig innovasjonsmotor for ny vekst, grønn omstilling, økt bærekraft, mer
eksport og nye arbeidsplasser i privat sektor, samtidig som det legges bedre til rette for seriøse, effektive og
samfunnstjenlige anskaffelser.
• A-krimsentrene i byene styrkes og utvider ordningen til å gjelde hele landet
• Bevilgningene til Standard Norge økes
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