
SAMMEN 2030

FORUTSIGBARHET: 

«Hvordan kan BAE-
næringen bidra til at det 
skapes større 
forutsigbarhet for 
investeringene?»



• Des 2020: "Inflation is dead"
• De fleste økonomer delte oppfatningen 

om at både inflasjonen og rentene ville 
forbli lave

• Virkeligheten ble en annen….  

Et lite tilbakeblikk: Massive endringer på kort tid 



Betydningen av forutsigbarhet  

• Offentlig sektor påvirker privat sektors vilje til investeringer og 
lønnsom vekst – langsiktige planer (eks: NTP) gir høy 
forutsigbarhet

• Rekruttering – videreutvikle kompetanse og troen på en fremtidig 
karriere 

• Funksjonærer og fagarbeidere 
• Unge kvinner og menn 
• Lærlinger 

• Sikre og forsterke fremtidig konkurransekraft – også internasjonalt



• Signaler om redusert offentlig 
byggeaktivitet 

• Reduksjon i vei- og 
jernbanebevilgninger 

• Økt AGA over 750’ reduserer 
konkurransekraft for 
kunnskapsvirksomheter

• Ingen tydelige signaler om økt satsing 
på vedlikehold og rehabilitering 

Statsbudsjettet reduserer forutsigbarheten for 
næringen



«I en uforutsigbar verden vil det bli større krav 
fra utbyggere om at entreprenører er 
forutsigbare og leverer i tide»

Det er behov for å redusere usikkerhet i 
forhold til økte priser på sentrale 
innsatsfaktorer som energi, transporttjenester 
og råvarer. Det er videre nødvendig å håndtere 
en rekke av de eksisterende utfordringer for 
BAE-næringen, som bedre ressurseffektivitet, 
mer punktlige leveranser og økt produktivitet. 



• Etablere felles faktagrunnlag 
• Vilje og evne til å oppnå lønnsomhet 
• Søke mer konstruktiv dialog med myndighetene 
• Økt satsing på innovasjon og nytekning, søke internasjonale FoU-midler (EU) 
• Vilje til omstilling når det gjelder byggemåter, bruk av teknologi, ombruk og gjenbruk, 

bruk av energi etc. 
• En mer sirkulær BAE-næring er en reell forsikring mot økende forsynings-usikkerhet
• Sette krav til offentlig sektor – klimakrav, utvikle felles kompetanse 
• Stort behov for nok og riktig kompetanse, spesielt spiss- og breddekompetanse i alle 

ledd av bygg- og anleggsnæringen. Både innen bærekraft og sirkulærøkonomi

Hva kan næringen gjøre – vi er en del av løsningen 



Sikre konstruktiv dialog som fremmer næringens 
fremtidige konkurransekraft –

benytte felles budskap og prioriteringer.


