
Manifestasjon 2016
Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen
Jon Sandnes, adm. dir. i BNL



Prognoser 2016 – 2018: Fortsatt vekst
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Still going strong…?

• Bygge- og anleggsmarkedet 
vokste med 1,8 % i 2015, og 
verdien av produksjonen var 
393,2 mrd. kroner. 

• Fortsatt sterk vekst

• Investeringer i nye boliger og 
anlegg kan trekke opp veksten i 
BA-markedet til 4,2 % i år. 

• I 2017 ventes en vekst på 
2,2 %, og det er fortsatt økende 
anleggsinvesteringer som drar 
lasset.



Hva slags produksjon drives i 
byggenæringen?

Dette gjør vi:

• Skaffer prosjekter/ vinner 
forespørsler og anbud

• Gjennomfører prosjekter

Dette lever vi av:

• Fornøyde kunder

• Dyktige medarbeidere



Bygging er ?
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Kilde: Bølviken: "On the Categorization of Production: The Organization" –

Product Matrix (IGLC 20, 2012)



Trender



Hvilke arbeidsgiverstrategier velger 
bedrifter i byggenæringen ? 

Satser på fast ansatte -
fleksibilitet ved bruk av UE og innleie

Shopper det som er best til enhver tid 
- det handler om å ha oppdrag

Satse på  "nesten» ubegrenset  tilgang 
på billig arbeidskraft gjennom  
innleie og UE





Gjennomsnittlig lønnskostnader pr. 
arbeidet time kr/t

Kilde: Teknisk beregningsutvalg 2016



Eksempel fra hverdagen…..

Fra hjemmesiden i desember 2015 :

Vi er et rekrutterings- og bemanningsselskap som tilbyr 

fleksible bemanningstjenester over hele Norge. Vi har 

flinke kandidater som kan utføre både korte og lange 

oppdrag. Vi stiller også opp med BAS’er som kan lede 

arbeidet. Dette gir muligheter til våre kunder for å unngå 

risikoer tilknyttet til fastansettelse av personell, samt 

tilgang til fleksibel arbeidskraft ved behov".

Fra hjemmesiden i 2016
Entreprenør



ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE

Situasjonsbeskrivelse 2014



"Jeg legger ned. 

Orker ikke slåss i dette markedet."
(malermester)

Sitat fra Fafos rapport Svart arbeid i privatmarkedet 2013

Slik er det i dag også!!!





Hvordan ser bedrifter i byggenæringen 
på fremtiden?



Veileder for valg av seriøse aktører,    
rydde i eget bo

• Utviklet sammen med 
bedriftene

• I nært samarbeid med politi, 
arbeidstilsyn og Skatteetaten

• De tre etatene anbefaler 
bedriftene å bruke veilederen

• Kursing av bedrifter

• Oppdateres nå!



Rydde i eget bo:

• Vi veileder bedriftene til å ta 
gode valg, men vi trenger 
drahjelp fra myndighetene til 
å gi bedriftene tilgang til 
informasjon i sanntid som 
setter dem i stand til å 
utelukke de seriøse aktørene

• Vi trenger tiltak som virker 
også i det private 
oppussingsmarkedet!



HMS-charter for en skadefri bygge- og 
anleggsnæring



Ny sentral godkjenning-Vi skal levere kvalitet og 
kompleksitet!
-Da handler det om å sikre kvalifikasjoner og fagkompetanse i 
foretak og tiltak og å gi rammer for ett seriøst arbeidsliv



Brev til Erna Solberg om ny sentral 
godkjenning og Enkelt å være seriøs

• Krevde gjennomføring av hele 
Enkelt å være seriøs.

• Krevde innføring av ny sentral 
godkjenning, inkl. Modul 2.

• Regjeringen svarte at de vil ha 
dialog med partene om arbeidet



Vurdering av kompetansekrav

• Utvalg på 36 aktører

• En av oppgavene vil 
være å gi innspill på 
hvordan vi kan etablere 
en konkret, effektiv og 
forutsigbar vurdering av 
realkompetanse. 

• Frist 15. november til 
DIBK



Sanntidssjekk av HMS-kort

Haster å få på 
plass:
• Kort må følge 

person
• Redusere tid for 

å ha kort
• HMS kort en del 

av nSG
• Digital "port" til 

offentlige register



Regjeringens strategi mot 
arbeidslivskriminalitet

• TILTAK 1 Koordinering av SMK
• God politisk vilje
• Bekymret over  

fremdrift og 
mangel på 
ressurser

• Viktig med god 
koordinering



Samordning og målretting av kontroll

• 5 senter mot arbeidslivkriminalitet………… Vi trenger i alle 12 
politidistrikt 



Kjempe initiativ

 Formålet med "Tett på Trondheim" er å redusere 
etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. 

 Veiledere fra Skatteetaten skal påvirke og dyktiggjøre 
forbrukeren til å ta riktige valg gjennom telefon og e-post. 



Offentlig innkjøp

• Felles seriøsitetsbestemmelser 
– blant annet:
• HMS-kort

• Pliktig medlemskap i StartBank
eller tilsvarende

• Krav om faglært håndverkere 

• Krav om lærlinger (7 prosent)

• Max 2 ledd under HE

• Egen følgegruppe fra BNL og 
Fellesforbundet



Offentlig innkjøp – krav om lærlinger

• Ny lov om offentlige 
anskaffelser 
(anskaffelsesloven) ble vedtatt 
av Stortinget 13. juni 2016. 

• Forskriften fastsetter nærmere 
regler for oppdragsgiveres plikt 
til å stille krav om bruk av 
lærlinger.

• Egen høring – høringsfristen er 
16. oktober



Offentlig innkjøp - terskelverdier

• Den nasjonale terskelverdien 
øker fra 500 000 kroner til 1,1 
millioner kroner. 

• Innkjøp under 1,1 millioner 
kroner må ikke lenger 
kunngjøres

• Forenkling for innkjøpere og 
hoffleverandører, men….

Hva med lærlinger, åpenhet, 
andre seriøsitetskrav????????
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Takk for 
meg!

jos@bnl.no


