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FNs bærekraftsmål



Digitalisering
• Dele kunnskap, ekspertise og teknologi

• Deling av informasjon

• Standardisering

• Samarbeid er løsningen
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Internasjonale trender 
(Saint Gobain)
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1. New-build &buildings major 
renovations are industrializing

2. The growing renovation market is 
reshaping towards new business 
models

3. The shortage in skilled labor is 
escalating

4. The world market epicenter shifts

5. Demand for affordable and high-
end is growing

6. Building management emerges as a 
key market

7. Buildings and building processes 
become greener

8. Growing consideration for 
occupants' concerns

9. New role for buildings in cities

10. The value chain is reshaping, with 
the ecosystem becoming more 
transparent and interconnected



5

• Arbeidsløshet: 61 %

• Mine kunnskaper er ikke nok 
i fremtidens arbeidsmarked: 
58 %

• Forurensing og 
miljøødeleggelser: 76 %

Norsk monitor 2019

• Andel av befolkningen 
mellom 15-24 som har 
stor eller en viss frykt 
for…
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Dette gjør vi:
• Skaffer prosjekter/vinner 

anbud

• Gjennomfører prosjekter

Dette lever vi av:
• Fornøyde kunder

• Dyktige medarbeidere
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Byggenæringen trenger 
mange hoder og hender



8

Seriøst

Kompetansebehov
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Inkluderende



Hvordan skal vi få rekruttert flere kvinner?
Synliggjøre mulighetene og rydde opp i hindringene
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Hvordan skal vi få rekruttert flere kvinner?
Synliggjøre mulighetene og rydde opp i hindringene
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Inkludering - mangfold
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Fremtidens 
fagutdanning



Anstendig arbeidsliv
• Lik og rettferdig konkurranse forutsetter at alle følger 

arbeidslivets regler

• God HMS 

• Sørge for et organisert arbeidsliv, hvor partene også i 
fellesskap løser problemene/gråsoner som oppstår

• BNL bygger på fire stolper som skal sikre både anstendig 
arbeid og økonomisk vekst
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BNLs fire stolper:
• Frontfagsmodellen

• Lærlingordning

• Fast ansatte som hovedmodell

• Høy organisasjonsgrad
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Hvordan skal 
byggenæringen 
være 
organisert?



OECD (2018) Employment Outlook Chapter 3.
• Coordinated systems coincide with higher employment and lower 

unemployment than decentralized systems
• Collective Settlements also seems to provide lower wage developments
• Replacing collective and business-oriented settlements without coordination 

within and between industries gives poorer results
• The Norwegian system is, as is known, based on negotiations at both central 

and local level, but with coordination of the local level. According to the OECD, 
a purely central system without local adaptations gives poorer results than a 
two-part system. The combination of coordinated and central and local 
negotiations is beneficial
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Bærekraftige byer og samfunn
• Folk flest bor i byer/ tettsteder, også i Norge
• Byggenæringen må levere løsninger som sikrer sunne 

attraktive byer og samfunn og gode transportløsninger
• Eiendomssektorens veikart mot 2050 er et viktig bidrag 

til dette og viser en offensiv byggenæring som tar 
samfunnsansvar

• BNLs rapport Bedre areal- og transportplanlegging
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Vi trenger en næringspolitisk ambisjon

• Sikre verdiskaping

• Sikre arbeidsplasser 

• Sikre levedyktige bedrifter i hele landet

• Sikre skatteinntekter
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Konkurransesituasjonen: 
Hvorfor taper vi terreng mot 
utenlandske aktører?
Verdiskaping



Verdien av arbeid

Norsk entreprenør

Utenlandsk 
entreprenør (80 pst.
import og 
skatteplanlegging)

Utenlandsk 
entreprenør (70 pst. 
import og 
skatteplanlegging)

Utenlandsk 
entreprenør (60 pst. 
import og 
skatteplanlegging)

Investering: 1 milliard kr. 1 milliard kr. 1 milliard kr. 1 milliard kr.

Verdiskaping i 
Norge: 740 mill. kr. 209 mill. kr. 285 mill. kr. 360 mill. kr.

Sysselsatte: 860 årsverk 220 årsverk 320 årsverk 421 årsverk

Skatteinntekt: 232 mill. kr. 59 mill. kr. 79 mill. kr. 100 mill. kr.

Side 20
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2019:

• 50 % > 1. mrd.

• 50 % < 1. mrd.

2022:

• 60 % > 1 mrd.

2016 – 2013: 

• Ca. 60% opptil 300 mill.

• Ca. 40 % 300 mill -1 mrd.

Økning i store prosjekter
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GrøntKlima 
og miljø



Stoppe klimaendringene

• Mindre forbruk, avfall og mer gjenbruk er viktig for å 
redusere byggenæringens påvirkning på klimaet

• Norske bestillere er i front for å skape et marked for 
fossilfrie byggeplasser og reduksjon i avfallet

• Det bygde areal - transformasjon
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Fremtidens arbeidstakere og bestillere
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Faksimile fra Aftenposten 22. mars 2019



Omdømme på spill: Mange næringer i 
«trøbbel»
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Byggenæringen må bidra til å stoppe 
klimaendringene 
Bidra til et sirkulært samfunn
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Grønt



Vedlikeholde og renovere den 
bestående bygningsmassen
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• ?
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Digitalisering - Veien videre: BNL etablerer et ledernettverk 

Mål for arbeidet:
• Skape forståelse, eierskap og 

forankring til hvordan ytterligere 
digitalisering kan gi norsk 
byggenæring forretningsmessige 
konkurransefortrinn til beste for 
samfunn og bedrifter i hele 
verdikjeden.

• Identifisere nødvendige tiltak og 
prosjekter, og bidra til samordning 
av nye og eksisterende initiativ 
herunder få etablert nødvendige 
felleskomponenter



Takk for meg!
jos@bnl.no
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Hvilket ansvar ligger på byggenæringen?
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