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Det er klart nØdvendig med en
overordnet politisk styring for å
skaffe BA-næringen slike ram
mebetingelser at beskjeftigelse
og aktivitetsnivå ikke varierer
etter stopp og kjØr-metoden. Som
en prosjektrettet næring er bygg
og anlegg kanskje mer smidig og
tilpasningsdyktig enn de fleste
andre næringer. I Norge har vi
stort sett maktet å holde bygge
virksomheten oppe pa et hØyt
nivå uten stor\! fluktuasjoner.
Innenfor hydrokraftutbygging og
i1nnes
samferdselssektoren
mange prosjekter som må reali
seres og som vil gi stor sam
funnsøkonomisk
avkastning.
Byggebransjens effektivitet
også ha stor betydning for pro
duksjonsnivået og det er også
viktig å merke seg at etterspør
selselastisiteten er konjunktur
avhengig.
Næringsstrulduren
forandres,
men meldingen ser stort sett po
sitivt på dette og anviser løsnin
ger som vil gi konkurranse, også der konkurransen er liten. Det
må kunne gå a n å finne frem til
løsninger på dette, ikke minst
ved innsats fra byggherresiden
som gjør del unødvendig å sikre
effektiv konkurranse ved hjelp
av lover og forskrifter. Lover og
forskrifter for Øvrig kan lett
hindre effektiv konkurranse. Nye
kontrakterings- og entreprisesy
sterneI' er en mulig vei å gå.
FAFO-rapporten "På gyngende
grunn"
analyserte
kontraktØr
virksomheten og de uheldige si
der denne kan ha. Meldingen
fastslår at selvstendig næringsdri
vende enkeltpersoner som ut
fører oppdrag for husoyggere og
huseiere som kontraktører kan
ha en positiv funksjon i bygge
prosessen.
I næringslovgivningen er det
foretatt utredninger og fremsatt
forslag som stort sett betyr at en
liberalisering er på trappene. En
treprenØrlovutvalget konkluderte
med at egen entreprenØrlov ikke
er nødvendig, men foreslo at for
skrifler hjemlet i bygningsloven
entreprenørkvalifikasjoner
om
skulle knyttes til systemet med
ansvarshavende etter Bygnings
lovens �98. Videre kom bygge
saksutvalget til at et system med
ansvarhavende
anmelder
bØr
gjennomfØres for alle bygge
arbeider som er anmeldelsesplik
tig etter Bygningsloven. Konse
kvensene av disse forslag bør
diskuteres i bransjen.
KAD går i St.meld. nr. 15
"Om bygg- og anleggs
1985-86
næringen" inn for at departe
mentet skal være byggedeparte
ment. Dette er, dersom en trek
ker de logiske konsekvenser av
forslaget, antagelig den mest
kontroversielle delen av meldin
gen. Meldingen går ikke inn på
detaljene. En viktig sak er at vi·
bør ha en plan- og bygningslov
og at hele lovadministrasjonen
bør overtas av KAD. Uten en slik
reform vil en neppe greie å fu
desentralisert
avgjørelsesmyn
digheten i bygge- og plans aker
slil;: byggesaksutvalget foreslår.
En gjennomføring av ordningen
med ansvarshavende både for
anmeldelse og bygging kan på
virke oppgavefordelingen i byg-
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Trenger BA-sektoren en
næringspolitikk?
Og hvilket innhold
skal den ha?

Kommentarer tit st.m. m·. 15

Av professor Reidar Hugsted, NTH

En BA-næringspolitikk?

Refleksjoner omkring St.m. nr.
Kommunal- og Arbeidsdeparte
mentet, KAD har nylig lagt frem
St.meld. nr. 15 (1985 -86) "Om
bygg- og anleggsnæringen».Den er
bygget på NOU 1938:28 "Perspek
tivanalyse for bygg- og anleggsnæ
ringen 1980 -2000,» som ble utført
etter initiativ av Byggefagrådet.
Stortingsmeldingen som vil bli
behandlet i Stortingets vårsesjon,
tar for seg BA-næringene og rolle
fordelingen mellom det offentlige
og næringen selv. Den legger vekt
på at utviklingen i BA�næringen
bør baseres på reell konkurranse
og bransjens egen innsats i forsk·
ning og utvikling. Den foreslår at
KAD skal påta seg et overordnet
ansvar for næringspolitikken over
for bransjen. I klartekst betyr
dette at KAD må få overført til seg
oppgave som i dag ivaretas av
andre departementer.
Videre redegjøres for den for
enklingspolitikk og utvikling som
Regjeringen har ført på det bygge·
geprosessen og gjøre prosjekt
styring til en selvstendig funk·
sjon.
Samordningen av lovverket er
en vanskelig oppgave og eksem
pler på uheldig lovstruktur er
gitt av forenklingsutvalget. Kla
rere
avgjørelsesmyndighet
og
mindre revirtankegang er nØd
vendig om byggesaksbehandlin
gen skal bli mer effektiv.
Meldingen tar opp forsknings
innsatsen
i
BA-næringen
og
markerer departementets inter
esse for forskning og standardi
sering.
Spesielt
byggfo
' rslmin
gens situasjon diskuteres, men
elet sies ikke noe konkret om
BA-sektorens
forsk
hvordan
ningsfinansiering bør ordnes. 3B
programmet viser nye mulighe
ter, og med den betydningen
forskningen har for KADs egen
virksomhet
(forskrifter,
regler
etc.) ligger det nær il tenke seg at
departementet overtar det bud
sjettmessige
ansvar
for
BA
forskningen. Videre er departe
mentet, som tok initiativ til 3B
programmet, opptatt av il fØre
dette videre i en form som sikrer
et fortsatt engasjement innen
bransjen.
Arbeidskraft og arbeidsmarked
KADs
politiske
ansvars
er
område og departementet disku
terer både videregående utdan
ning og lærlingeordningen og
hva slags tiltak som best kan
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tekniske området. Den gir bl.a.
synspunkter på Byggesaksutval
gets utredninger, spesielt den siste
NOU 1985:13 «Forenklinger i byg
ningsloven m.v. lIr" og på NOU
1985:4 "Kvalifikasjoner for entre
prenører.» De offentlige utrednin
ger er på hØring, og bransjens.. syn
er kjent gjennom uttalelser fra or
ganisasjoner og etater . I den av
sluttende runden er det viktig at vi
får en diskusjon om disse ting.
I en serie artik
ler i "IngeniØr
nytt» (den første
i nr.12) vil pro
Reidar
fessor
Hugsted, Norges
Tekniske
HØg
skole, ta opp en
del aktuelle sa
ker som gjen
nom
dette
arbeide står foran sin avklaring. På
invitert lederplass side 2 i dette
nummer gir professor Hugsted en
oppsummering.

styrke denne. Videre påpekes
underskuddssituasjonen når det
gjelder bygningsingeniØrer. Den
eneste vei som raskt kan føre ut
av dette er a satse på uten
landske høgskoler og utnytte in
geniØrene bedre. Privatisering og
liberalisering kan avlaste offent
lige etater endel. Disse etater stil
ler av flere grunner svakt i kon
kurransen om arbeidskraft (in
geniØrer).
Internasjonaliseringen har som
lwnsekvens at vi må lille mer
på
konkurranse
utenlandsk
hjemmemarkedet og dette er
kanskje på kort sikt den største
utfordring norsk bygge- og an
leggsvirksomhet har på dette
felt.
Det er mange temaer som er
lagt frem i St.meld. nr. 15 som
fortjener et grundig studium in
nenfor bransjen. Bygg- og an
leggssektoren har det felles med
været at den er til stede hele ti
den på godt og ondt. At den
trekkes frem og blir omtalt og
diskutert er en begivenhet i seg
selv, selv om det kanskje ikke er
ønskelig at det snakkes like mye
om bygg og anlegg som om væ
ret. Det skal jo bygges også.

Reidar Hugsted,.

1 tre artikler, den første i �[H
geniØr-nytt. nr. 12, går professor
Reidar Hugst ed mer i detalj om
hovedpunktene i St.meld. nr. 15.
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Om

bygg- og anleggsnæringen

Trenger BA-sektoren en næringspolitikk?
Og hvilket innhold skal den ha?
Del

1: Marked - næringspolitikk - nærin.gss'ruldur

Av professor ,Reidar t:lugsted., NTH

Markedsutviklingen
Det er en alminnelig oppfatning
at markedet utvikler seg slik al
kjøperne eller byggherrene vil
spille en sterkere roUe enn det de
har gjort i årene etter krigen. Per·
spektivanalysen visle al etterspør
selen etler byggevarer og tjenester
er sterkt relatert til den alminne
lige Økonomiske utvikling og mu
ligheten for vekst i BNP. Som
eksempel viser beregningene al
boligbyggingen (nybygg) er svært
konjunkturfØlsom. :Dersom en fOf
ulsetter en vekstrate i Økonomien
på mellom 2,2 til 2,5% pr. år frem
til år 2000 vil f.eks. boligproduk
sjonen stige ganske jevnt. Men
med såkalt hØY. respektiv lav
vekstrate vil boligproduksjonen
enten fordobles eller reduseres til
under 1/3 av nivået i 1980. Det be
regningene forteller er at etter
spørselen på dette området er føl
somt for endringer i· økonomien.
De årlige svingninger i etterspørsel
og produksjon er både et resultat
av
markedssituasjonen
av
Fi
nansierings- og støttebestemmel
ser og av den offentlige investe
rings- og kredittpolitikk.
Et annet forhold som også spil
ler en rolle er det totale kostnads
nivået og bransjens effektivitet og
konkurranseevner i
forhold til
andre· virksomhetsområder. Litt
forenklet kan en si at planlegging,
prosjektering og bygging inntil nå
stort sett har foregått pa byggenæ
ringens egne premisser. Byggher
rene har akseptert dette. Nye plan
leggings- og prosjektstyringsfor
mer kommer etter hvert inn i bil
det og forandrer oppgavefordelin
gen mellom aktørene. Det legges
større vekt på prosjektstyring og
på at bygningen fungerer tilfreds
stillende over tid. Som næring
konkurrerer byggenæringene også
med andre sektorer om oppmerk
somhet. Det er et faktum at det
brukes store offentlige midler til å
opprettholde virksomhet som ikke
kan drives lønnsomt, mens det
samtidig eksisterer en rekke pro
sjekter innenfor bygg og anlegg
som ville gi store besparelser både
for næringslivet, for det offentlige
og for publikum dersom de ble re
alisert. Eksempler er investeringer
i veitransporten i Oslo-området og
i Oere av våre andre større byer, og
bygging av ny hovedflyplass for n
nevne noe av det som stadig blir
trukket frem.
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En skjermet næring?
I Økonomisk sammenheng kar
akteriseres byggesektoren som en
skjermet næring. Med det menes
at næringen i stor grad er skjermet
for utenlandsk konkurranse. Ned
gangen i byggevirksomheten i våre
�naboland har ført til at svenske og
finske entreprenørbedrifter i en
viss grad har gjort fremstøt på det
norske marked.
Egentlig er dette en velkommen
utfordring til norske bedrifter.
Hvis disse ikke er konkurranse
dyktige i Norge, hvordan kan vi da
vinne frem med norsk byggevirk
somhet på utenlandske markeder
selv om vi konsentrerer innsatsen
om felter hvor vi har særlige for
trinn. Meldingen fastslår at myn
dighetene ønsker en effektiv kon
kurranse i bygge- og anleggssekto
ren og en av årsakene til dette er
at effektivitet også betyr et større
potensielt marked for tygge- og
anleggstjenester.
Selv
om
det
norske byggemarked er relativt
beskjedent vil konkurranse .. pn
like vilkår" kunne bety en utford
ring for norske bedrifter på hjem
memarkedet, spesielt i en situa
sjon hvor markedet ekspanderer
og kapasiteten er godt utnyttet. En
skal være oppmerksom på at ned
gangen i byggevirksomheten i våre

naboland har vært større enn hos
oss og al bedriftenes interesse og
motivasjon for å SØke andre mar
keder derfor har vært større enn
her hjemme.

NÆRINGS
POLITIKKEN

_

Meldingen tar opp spørsmålet
om en næringspolitikk for bygge
og anleggsbransjen med effektivi
tet som ledetråd. Det er enkelt å se
at dette kan komme i konflikt med
andre målsettinger som har høy
prioritet og at KAD's syn også be
rØrer andre departementers ar
,beidsområde. For eksempel sier
Finansdepartementet at det ikke
kan slutte seg til at "det utformes
en særskilt BA-politikk med eks
plisitte måltall for ulike størrel
ser.. . I klartekst betyr dette at Fi
nansdepartementet f.eks. ikke Øns
ker å tallfeste hvor mange boliger
som skal bygges i en planperiode
eller for et budsjettår,. men la fi
nans- og kredittpolitikken være
bestemmende. Departementet er
også bekymret for hvordan det
skal gå dersom en overlater til BA
næringen selv å samordne sine in
teresser.
Nå er det klart at rentesubsidier
gjennom Husbanken både kan

Omleggingen av boligfinansieringen ble forberedt gjennom St.m.
..Om boligpolitikk . . utarbeidet av regjeringen Har
lem Brundtland. Etter regjeringsskiftet ble det regjeringen Willoch
som gjennomførte omleggingen. Den har ført til et friere boligmarked
og dermed gitt betingelser for en bedre utnyttelse av den bestående
boligmasse og til at andre kredittinstitusjoner enn Husbanken er
blitt mer aktivt trukket inn i boligfinansieringen.

nr. 12 (1981 - 82)
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Antall produserte boliger i Norge, Danmark og
Sverige fra 1960 - 80. Det svenske millionprogram
met var en kraftanstrengelse som førte til store
feilinvesteringer. I Norge har en over hele perioden.
hatt en jevnere utvikling. Danmarks produksjons
nivå er knyttet mer til konjunktursvingningene og
representerer en stopp og kjØp-politikk. Vi er i
Norge tydeligvis mest fornuftig på dette feit.

oppfattes som støtte til forbrukere
og som næringsstØtte i den ut
strekning subsidieringen fører til
høyere boligbygging enn det pro
duksjonen ville vært om markeds
rente ble anvendt. Ser en imidler
tid på byggenæringen som sådan
er det åpenbart at den i motset
ning til andre næringer mottar
særdeles lite av direkte offentlig
støtte, og at den offentlige innsats
på dette felt stort sett 'gjelder hen
syn som tas via lovgivningen for å
sikre og eller understøtte allmenn
hetens interesser. Og nettopp på
dette felt redegjør meldingen i de
talj for KAD's og regjeringens syn
på avbyråkratisering og mer an
svar lagt på næringen selv.

«Svenske tilstander»
Et av de mål det har vært lagt
vekt på er at aktivitetsnivået i
byggenæringen til dels har vært
brukt som virkemiddel for å holde
ledigheten nede. Dette er selvføl
gelig et akseptabelt m.ål, men mel
dingen sier at dette er et mål som
blir mindre viktig i fremtiden. På
den annen side har vi i Norge, i
motsetning til Sverige. ført en po
litikk som har gitt en relativt jevn
produksjon i BA-næringen.
Det fatale millionprogrammet i
Sverige med gigantiske feilinves
teringer på boligsektoren førte i
neste omgang til et sammenbrudd
i boligproduksjonen. Fra toppåret
1970 med 1 1 0 000 nye boliger gikk
produksjonen ned til ca. 55 000 i
1976. Da man i slutten av 70-årene
diskuterte såkalte svenske tilstan
der i Norge, var dp.t enighet om at
det ikke var ønskelig med stor
oppbygging eller rask nedbygging
av byggekapasiteten i Norge. Dette
er en side av BA-politikken hvor
en viss styring er ønskelig. På den
annen side kan ingen næring fri
kobles fra den alminnelige Øko
nomiske politikk. Bygge- og an-
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Kilde: Perspektivanalysen.

En parallell med
elkraftutbyggingen
annet

68

Boligproduksjon pr. år er sterkt avhengig av
vekstraten i økonomien. Beregningen er utført av
perspektivanalyseutvalget. og viser mulig_ utvik
ling av boligproduksjonen for forskjellige�vekstrater i økonomien.
� .

leggsnæringene har likevel krav på
å bli behandlet slik at tiltakene
ikke
rammer
bransjen
ekstra
hardt. Lønns- og prisstoppen er
eksempler på slike inngrep som
rammet næringen ved at den førte
til konkurser og svekket økonomi
i mange bedrifter.

Et

��

______
�
__
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interessant

eksempel

på politisk innflytelse og konnik
ter som innvirker på BA-næringen
har vi i elkraftutbyggingen. Stri
den om utbyggingsprosjektene er
selvfØlgelig en klar politisk strid.
Miljøpolitikken ble i 70-årene et
politisk tema av første rang. Sam
tidig er det klart at fortsatt utbyg
ging av vannkraftverk er nødven
dig av hensyn til kraftbalansen.
Striden om prosjektene og ventin
gen på samlet plan førte til at 3200
anleggsarbeidere i midten av 1980
sysselsatt hos private entreprenø
rer med kraftutbygging sank til
500 i midten av 1984.
Riktignok har statskraftverkene
holdt sin beskjeftigelse oppe, men
bare på 2 år, 1982-84 gikk be
skjeftigelsen på kraftanlegg samlet
ned med rundt 2 000 personer.
Delte har selvfØlgelig også sine
ringvirkninger i annen industri,
rådgivende
ingeniørvirksomhet
osv. Det er skjedd en nedbygging
av kapasitet, mens myndigheter og
fagfolk var klar over at nye hydro
kraftverk må bygges fremover mot
år 2000. Innenfor andre nærings
grener hvor marked og struktur
må legges om er samfunnet stadig
beredt til å holde virksomhet i
gang, men innenfor kraftforsynin
gen har man kompetanse og kapa
sitet som det vil bli bruk for for
svinne ut i luften uten at det løf
tes en finger.
Hvis en som meldingen antyder
skal legge mindre vekt på syssel-

settingssiden av BA-næringen og
mer vekt på fleksibilitet og mar
kedstilpassing må en også aksep
tere større variasjoner i sysselset
tingen. Distriktspolitiske hensyn
kan komme i klar konflikt med en
slik policy. Når det gjelder utbyg
ging
for
petroleumsvirksomhet
sier Olje- og Energidepartementet
at alle slike hensyn må vike for det
prinsipp at utbygging som er ved
tatt må gjennomføres med «alle
tilgjengelige ressurser for å oppnå
tidligst mulig produksjonsstart».
Sagt på en annen måte betyr
dette at hensynet til jevn beskjef
tigelse og prosjektutvikling over
tid må vike til fordel for rask og
konsentrert utbygging med store
fluktuasjoner i ressursbruken.

Altastriden var i utgangspunk
tet en konflikt mellom vernein
teresser og utbyggingsinteresser
selv om også andre forhold spilte
en stor rolle.
Hydrokraftutbyggingen i Norge
er blitt forsinket og mange ar
beidsplasser er gått tapt som
følge av striden om miljøvernpo
litikken.
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NÆRINGSSTRUK
TUREN
På kort tid er antall såkalte riks
entreprenører blitt konsentrert i 3
grupperinger. Melclingen ser fOf
deler i en slik utvi�ling ved at be
driftene blir styrket finansielt, ad
ministrativt og teknisk, og at det
gir muligheter for å bruke mer
ressurser på forskning og utvik
ling. Det er også åpenbart at større
enheter må til dersom norsk en·
treprenørvirksomhet skal gjøre seg
gjeldende på utenlandsmarkedet
fordi dette krever en betydelig sal
sing så vel teknisk som økonomisk
dersom det skal lykkes.

Samarbeid og
konkurranse
Her kommer og motforestillinger
inn fordi 3 firmaer i markedet ikke
alltid vil sikre en fullverdig kon
kurranse om el prosjekt. Meldin
gen er opptatt av delte uten å si
klart fra hva som bør gjøres. En
vei er naturligvis å utby aktuelle
prosjekter internasjonalt, men det
kan jo også tenkes at god pro
sjektøkonomi kan sikres på andre
måter.
Eksempler på dette er å finne
innenfor kontorbyggsektoren, selv
om en vidtgående oppdeling av
kontrakter heller ikke' behøver å
være rasjonelt. Meldingen henviser
til konkurransereguleringsforskrif
tene av 1. juli 1960 som setter for
bud mot samarbeid mellom entre
prenØrer om større prosjekter. Nå
har ikke disse forskriftene hindret
AlS Høyer Ellefsen/Selmer å bygge
Vatnedalsdammen for Øvre Otra,
og det er visstnok en alminnelig
oppfatning at dette samarbeidet
har vært gunstig for alle parter.
Altadammen bygges for tiden av
AlS Altakontrakt med 3 entrepre
nØrfirmaer i et .<joint venture». Det
finnes også andre eksempler på
sammenslutninger . Ifølge meldin
gen kan prismyndighetene legge
ned forbud mot dette, men de
samme myndigheter er nå på le
ting etter argumenter som tilsier at
slike
samarbeidsformer
likevel
"kan
være
konkurransefrem
mende, f.eks. i bygge- og anleggs
næringer ». Det burde ikke være så
vanskelig å innse at en sammen
slåing av ressurser og en deling av
en finansiell og teknisk risiko i en
del tilfeller kan gi fordeler for
byggherren. Byggherrens rolle i en
slik sammenheng blir imidlertid
en annen enn den konvensjonelle.
Et viktig argument for å tillate
..joint ventures» pa hjemmemar
kedet er også at disse kan gi god
trening for utenlandsjobber hvor
norske firmaer selv etter sammen
slutningene er relativt beskjedne.
Etter å ha diskutert forskjellige
" pros et con» har KAD utformet
en policy-erklæring som følger:
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«Myndighetene ser positivt på
bedriftssammensrutninger tir slag
kraftige enheter i BA-næringene så
lenge
dette
gir
samfunnsøko
nomiske gevinster, bl.a. fremmer
kostnadsdemping,
produktivitets
og produktutvikling, samt kapasi
tet til å påta seg store prosjekter
bl.a. på eksportmarkedet."

Det er vanskelig å si seg uenig i
en slik erklæring, men det kan
kanskje oppstå uenighet om reali
tetene, f.eks. der den samfunns
messige gevinst som eventuelt re
aliseres ikke overens stemmer med
den bedriftsøkonomiske gevinst.
Rent konkret betyr dette at de fak
torer som trekkes inn i en sam
funnsøkonomisk kalkyle sier at et
prosjekt er ulØnnsomt, mens pro
sjektet er bedriftsøkonomisk lØnn
somt når det analyseres ut fra en
. snevrere synsvinkel. Holder en seg
til Adam Smith's teori vil det imid
)ertid ikke være noen motsetning
mellom disse to typer kalkyler
fordi bedriften tjener samfunnet
best når den velger den kurs som
gir størst lønnsomhet ut fra en
foretaksøkonomisk
betraktning.
En nærmere analyse av disse be
greper er gitt av Leif Johansen i
skriftet
"Samfunnsøkonomisk
lØnnsomhet» utgitt av Industri
økonomisk industrirett.

Behov for samlet styring
Nå har kanskje oppmerksomhe
ten i stor grad vært konsentrert
om de store, men byggebransjen
som helhet er jo sterkt preget av
en vidtgående oppdeling i bran
sjer, firmaer og tilbud av spesial
tjenester. Det er ikke vanskelig for
en byggherre å engasjere 5-10
firmaer for å prosjektere og plan
legge et byggverk og deretter dele
opp leveransene ytterligere i et
stort antall delentrepriser. Denne
utvikling fører til at behovet for en
samlet styring og koordinering
vokser, og til at nye prosjekte
rings- og entrepriseformer gror
frem. Meldingen konstaterer dette
uten å gå nærmere inn på løsnin·
gene, men antyder at konjunktu
rer, skatte- og avskrivningsregler
og arbeidsmiljøregler påvirker den
enkelte bedrifts tilpassing.
Her foreligger et interessant til
felle av skatteforskjell idet admini
strasjon og byggeledelse som se
parat ytelse ikke er momsbelagt,
men samme ytelse utført som en
del av en entreprisekontrakt er
momsbelagt.

Kontraktørene
Gjennom

FAFO-rapporten

.,På

gyngende grunn - KontraktØr
virksomheten i byggebransjen» ble
søkelyset satt på bygningsarbeide
ren innmeldt i momsregisterel
med hammeren i hånden Og tu
senkronesedlene stikkende opp
fra brystlommen. Nå define�te

rapporten kontraktøren som en
person .<som jobber som selvsten
dig næringsdrivende på kontrakt
for et firma hvor han normalt
skulle være ansatt-·. Dersom <,kon
traktØren»
påtar
seg
å
gjøre
samme jobben for en huseier
kommer han ikke under FAFO's
definisjon.
Stortingsmeldingen tar utgangs
punkt i den samme definisjonen
som FAFO har gitt og refererer til
de uheldige sider ved denne virlt
somheten som knytter seg til ar
beidsmiljøloven,
folketrygdloven
og til lærlingeloven. Meldingen an
tyder at en kan lenke seg å opp
heve Finansdepartementets
for
skrift nr. 3 om hvem som er av
giftspliktig i bygg- og anleggsvirk
somhet. Konsekvensen av dette er
at det skal bli vanskeligere å bli
registrert
som
selvstendig
næ
ringsdrivende. På den annen side
er det åpenbart at de mange tu;:;en
selvstendige næringsdrivend· e som
påtar seg enkeltoppdrag for en
gangsbyggherrer av private boliger
og for huseiere som skal ha utført
reparasjoner og vedlikehold, ut
fØrer både et lovlig og nyttig
arbeid uten å være i konflikt med
hverken håndverkslov, entreprenør
lov eller andre bestemmelser. Hvor
vidt den velferdsmessige risiko
som disse dermed går inn i samti
dig utgjør en belastning på felles
skapet og dermed er usolidarisk,
er et mer allment samfunnsspørs
mål som egner seg for debatt.
Nymoralistene vil sikkert stille
opp.
Vi kan alts å konstatere en kon
sentrasjon i toppen og en mang
foldighet i bunnen, men hva med
den som ligger i mellom, og ikke
minst hva med planleggings- og
prosjekteringssiden.
Innlednings
vis i meldingen sier Departemen
tet at «tendenser til innskrenknin-

20

%A/�
1

15

SVERIGE

I"

�

NORGE

lO

o

1950

1960

1970

1980

Bruttoinvestering i bygg og an
BNP i Norge og
legg i av
Sverige. En sterk vekst som føl
I!es av en rask nedgang gir store
svin �ninger i BA-nærin gen.

"

ger av konkurransen må motvir
kes», og nevner stikkordene mo·
nopol, oligopol, karteller osv. In
nenfor en rekke sektorer f.eks.
byggevarer eksisterer allerede i
dag bare effektivt en eller noen få
leverandØrer/produsenter. Det er
nok å nevne s�ent, sprengstoff
og armeringsstå1. Når det gjelder
bygningskomponlmter er situasjo
nen likedan på flere måter og om
råder. Den eneste effektive kon·
kurranse som kan etableres er ved
å tillate import og ved å fjerne
handelshindringer som også kan

være
tekniske
og
komersielle
hindringer.
En utvikling som representerer
en utfordring til de etablerte revi
rer er forskjellige former for verti
kal
og
horisontal
integrasjon.
Mange av de forretningskonsepter
som eksisterer i byggesektoren er
basert på delsektorer som hver le·
verer sin bit, mens sluttproduktet
ikke nødvendigvis fungerer per
fekt, som sum.
En byggherre som skal ha et
nytt kjøkken kan ha behov for
snekker, elektriker, rørlegger, rna·

ler og flislegger. Det er derfor in
teressant at tekniske entreprenør
ytelser også begynner å komme
frem i tradisjonelle entreprenør
firmaer, og kanskje enda mer
interessant
at
integrerte
pro
sjekteringstjenester som omfatter
både bygg, elektro, VVS osv. kan
tilbys av samme firma. Antakelig
er slike tegn et uttrykk for det som
kalles "market pulh, dvs. at opp
dragsgiverne ikke er så opptatt av
bitene, men av at funksjon og
brukskrav oppfylles på en tilfreds·
stillende måte.
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St.m.

nr.

15 (1985-86):

Trenger BA-sektoren en næringspolitikk?
Og hvilket innhold skal den ha?

St.m. om bygg- og anleggsnæringen

Tett/lav-bebyggelse gir ikke alltid den plassbesparelse og andre fordeler som man oppr-innelig regnet
med, sier professor Reidar Hugsted i sin arlikkel nr. 2 om SLm. nr. 15 (1985-86): Om bygg- og anleggs
næringen. Se side 4.'

KAD som byggedepartement*
Del 2: Næringslovgivning Av professor Reidar Hugsted, NTH
NÆRINGSLOV
GIVNINGEN
Liberalisering innen
håndverksfagene
Mens samfunnets generelle lov
givning er en faldar som påvirker
næringen, setter staten gjennom
næringslovgivningen direkte be
tingelser for næringsvirksomheten.
Innen bygg og ·anlegg er hånd
verks- og entreprenørloven vik·
tigst. Meldingen summerer opp si
tuasjonen og henviser til de utred
ninger som har vært gjennomfØrt,
og som munnet ut i forslaget om
opphevelse av håndverksloven og
innfØring av en ny lov om mesler·
brev med lovbeskytlet mestertittel
Samtidig er entreprenØrloven for e
slått opphevet o g regler o m entre
prenØrvirksomhet foreslått innført
som forskrift til Bygningsloven.
Del l: ...Marked - næringspoli
tikk - næringsstruktur.. sto i
«IngeniØr-nytt.. nr. 12.
Se også lederartikkel i ·.Ingeniør
nytt.. nr. 10.
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Til sammen representerer disse
forslagene en liberalisering, særlig
innenfor håndverksfagene, hvor
mestertittelen bare garanterer at
innehaveren har en bestemt fag
kompetanse, men ikke gir eksklu
siv rett til å drive næring i et fag.
Når det gjelder entreprenørloven
satte entreprenørlovutvalget opp 7
grunner til at den ikke burde opp
rettholdes:

• Tr effer
•
•
•
•
•
•

ikke problemet (dvs.
virker ikke som tilsiktet).
For mange unntak.
Lite relevante krav (kvalifika
sjonskrav).
Stivt system, hindrer utviklin
ger.
Lite respektert (både av bygg
herrer og av firmaene?).
Svakt håndhevet.
Hindrer konkurranse.

En økonomiske analyste viste av
avgiftsbeløpet (inntekten) for sta
ten i 1984 var 570,000 kr mens
kostnadene for det offentlige var
ca, 2.000.000 kr. Konsekvensen av
dette burde altså bli at loven opp
heves, men så enkelt er det ikke,

EntreprenørJovutvalget mente at
man "fortsatt har behov for be
stemmelser om kvalifikasjoner for
entreprenører"
og foreslo disse
innarbeidet i Bygningsloven. Ut
gangspunktet for forslaget er at
Bygningsloven har bestemmelser
om at byggearbeid som krever
byggetillatelse, skal forestas av en
ansvarshavende (§98). Vanskelig
heten er at bare byggearbeider og
ikke anleggsarbeider er dekket av
Bygningsloven. For å dekke hele
feltet må en derfor innfØre hjem
mel i Bygningsloven for at reglene
om kontroll av byggearbeid og an
svarshavende også skal gjelde for
anleggs arbeid,
Når det gjelder krav til godkjen
ning representerer
forslaget en
klar forenkling. Det skal ikke len
ger kreves verken praksis. Jov
kunnskap eller utdanning i bokfør
ing og kalkulasjon. Kontrollrådet
for entreprenører skal godkjenne
at entreprenørfirmaer på basis av
at det har en faglig leder som har
praksis, utdanning og andre fag
lige kvalifikasjoner. Godkjennin
gen kan gjelde bestemte fagområ-

der dvs. de fagområder som er gitt
i gjeldende forskrifter. Et firma
som har godkjenning eller en fag
lig leder som har mesterbrev,
håndverksrett eller eksamen fra
teknisk fagskole, ingeniørhØgskole
(byggeller
anleggslinje)
eller
minst likeverdig L\tdanning vil au
tomatisk blir godkjent som an
svarshavende
etler
Bygnings
lovens § 98.
Den viktigste forenklingseffekt
vil altså bestå i at håndsverks- og
entreprenØrbedrifter som er regis
trert eller godkjent automatisk vil
bli godkjent som ansvarshavende
uten saksbehandling i bygnings
rådet, og at SØknader om godkjen
nelse til kontrollrådet vil bli ve
sentlig forenklet. Ved å knytte re
g�.lverket til Bygningsloven må
nødvendigvis hele ordningen over
føres fra Industridepartementet til
Kommunaldepartementet.

Ansvarshavende

Bygningsloven inneholder be
stemmelser om hva slags bygge
arbeider som krever byggetilla
telse og kontroll (§93). Det er
denne paragrafen som er knyttet
til bestemmelsen om ansvarsha
vende (§98) og som igjen knytter
den ansvarshavendes forpliktelser
opp til loven og tilbygningsmyn
dighetene. Men gjeldende byg
ningslov gir bygningsrådet også
tilsynsmyndighet som kontrollin
stans for anleggsarbeider som ikke
krever byggetillatelse.
Slike arbeider skal meldes til
bygningsmyndighetene, og i ut
kastet til ny bygningslov § 84 er
det fastsatt at regelen om ansvars
havende også skal gjelde for an
leggsarbeid. Dette er derfor en ut
videlse av bygningsloven begrun
net med al kvalifikasjonskrav for
entreprenørfirmaer er nØdvendige.
Denne utvidelsen i bruken av an
svarshavende kan kommenteres i
to retninger. For det første kunne
en valgt en tilsvarende lØsning
som
for
mesterbrevordningen,
hvor
håndverksorganisasjonen
selv administrerer ordningen, og
gjennom sine opptakskrav garan
terer medlemmenes kvalifikasjo
ner.
På tilsvarende måte kunne en
treprenørenes medlemsskap i En
treprenørenes
Landsammenslut
ning (EL) og eUer i Maskinentre
prenØrenes Forening (MEF) være
kvalifikasjonsgrunnlag nok. Mer
da måtte disse foreninger akkurat
som Håndverkerforbundet fØre re
gister over faggrupper og inter
essekonflikter
kanskje
ville
oppstå.
På den annen side ville det ikke
være nØdvendig med et kontroll
råd. Den andre kommentaren går
på hva som egentlig skal innmel
des av anleggsarbeid til bygnings
radene. Den nåværende lov nevner
opp en rekke eksempler som
kaier, moloer, dokker etc., mens
en rekke andre anleggstyper ikke
er nevnt.
Det er derfor fortsatt uklart hva
som skal meldes inn til bygnings-
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Byggeprosessen styres av bygningslovens plan- og byggebestemmel
ser. Det er lagt ned mye arbeid i forenkling og det står fortsatt
arbeid igjen, særlig på plansiden. En vesentlig forenkling vil være å
få hele bygningsloven lagt til Kommunal- og arbeidsdepartementet.
(Kilde: Prosjektrapport nr. 3, 1985. 3B-programmet).
rådet, og det er også uklart hvor
bygningsrådets kontrollmyndighel
skal settes inn. Her er retningslin
jene at konstruksjonen eller anleg
get ikke hører under annen offent
lig myndighet som kan være Veg
direktoratet, Vassdragsvesenet, Ol
jedirektoratet og mange andre.
Dette fØrer over til andre sider av
forenklingsarbeidet.
Byggesaksutvalgets innstillinger
I, Il og III har helt ut demonstrert
hvor vanskelig lovteknisk revide
ring og forenkling av bygnings
loven er. I meldingen gir KAD ut
trykk for dette og fastslår som en
konklusjon at arbeidet med refor
mer i plan- og bygningslovgivnin
gen må fortsette. Bak denne for
mulering skjuler det seg mange
kontroversielle saker som er verdt
en kommentar.

KAD som
byggedepal'tement
..Forenklinger i bygningsloven
m.v. Ill .. har vært ule til høring i
høst og KAD har derfor i meldin
gen bare gitt en del overordnede
kommentarer til utredningen. Per
spektivanalysen konkluderte med
at ett departement må gis ansvaret
for it koordinere deler av regelver
ket som har innflytelse på bygge
saksbehandlingen.
I
meldingen
sier KAD fØlgende: «Departemen
tet finner ikke grunnlag for å

endre eUer i denne sammenheng å

ta opp til drØfting eventueUe gjen

nomgripende endringer av an
svars- og oppgavefordelingen mel
lom departementene i saker som
vedrØrer byggesaksbehandlingen".
Mange innen BA-sektoren vil sik
kert være uenig i dette og .,For
enklinger i bygningsloven rn.v.
III - illustrerer at noe bØr gjøres
på dette felt.

Ingen egen planlov?
Et naturlig sted a begynne er å
se på om den "nye" (reviderte)
bygningsloven som er en plan og
bygningslov fortsatt skal være delt
på to departementer. Elter som all
erfaring viser al plan- og byg
ningsbestemmelsene henger nært
sammen, kan en vel nå lro og håpe
at vi ikke får en egen planlov. Del
springende punkt er derfor om vi
kan få bygnings- og planloven
under ett departement. De som le
ser bygningsloven er nemlig fort
satt avhengig av å lese fotnoler for
å finne ut om departementet er
Miljøverndepartementet
eller
Kommunalog
arbeidsdeparte
mentet. Riktignok er KAD definert
som den sentrale bygningsmyn
dighet, men bllde i lovens kap I og
n er departementet vekselvis KAD
og MD, foruten at planltapitlene
(III og IV) helt tillagt MD.
At vi skal ha en plan og byg-
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ningslov fremgår av den kongelige
resolusjon datert 13-12-85, som
oppnevnte et «utvalg for videre
utvikling av plan- og bygnings
lovens bestemmelser vedrørende
plansaker,.. I denne resolusjonen
utpekes
byggesaksbehandlingen
som det viktigste trelt for forenk
ling og det antydes at koordine
ring av bestemmelsene om bygge
saKsbehandling og arealplanleg
ging er et prioritert arbeids
område. En vesentlig grunn til at
plan- og bygningsloven bør ligge
under ett departement er al areal
bruk og byggetiltak ofte er kon
fliktstoff i lokalmiljøet.
Det ser ut til at det er slor enig
het om at lokale interessemotset
ninger og konflikter fortrinnsvis
bør lØses lokalt. Det kan iallfall
ikke være hensiktsmessig at en
keltsaker fØres helt opp på stats-_
rådsplan og eventuelt inn i regje
ringen slik det finnes eksempler
på.
Forutsetningen for å lØse en sak
Ialtalt vil være bedre om ansvaret
politisk ligger på elt sted. En
langdryg
saksbehandling
med
konflikter basert på prestisje og
revirtankegang i tillegg til normal
politisk uenighet er ikke forenlig
med en byggesaksbehandling ba
sert på tidsfrister for saksbehand
lere og positiv medvirkning fra de
berørte parter.
I resolusjonen sies det mye for
nuftig om veien videre. Mandatet
fastlegger at målet er «en samlet
selt mer rasjonell byggesaksbe
handling.. og fortsetter med at ut
valget «av hensyn til den nære
sammenheng det er mellom areal
plan og byggesak, skal avklare om
det er behov for fl gjøre justeringer
i planleggingsbestemmelsene...

Klarere regler om
ansvarsforhold
Forenklingsutvalget er også inne
på vesentlige prinsipper når det
sier at man bØr ·,sikte mot klarere
regler om ansvarsforhold mellom
bygningsmyndighetene og bygg
herren".
utvalget vil derfor legge større
vekt på at den ansvarshavende
skal passe på at arbeidet blir utfØrt
i samsvar med byggetillatelsen, og
foreslår i tillegg til dette at hver
byggeanmeldelse skal forestås av
en
anmelder.
ansvarshavende
Denne person skal borge for at
SØknaden tilfredsstiller alle krav i
bygningsloven, forskrifter, vedtek
ter og planbestemmelser. Dette
blir en tung jobb, og om kravet
skal kunne oppfylles må iallfall
myndighetene selv både ha full
oversikt over kravene, og utgi
disse i en slik form al de er lett
tilgjengelige. Antagelig kan dette
skje sikrest dersom
vi har ett
.
bygge-departement.
For Øvrig fastslår byggesaks
utvalget at en godkjent byggetilla
telse heller iklte i dagens situasjon
innebærer en garanti fra byg
ningsmyndighetene om at søkna-
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Kan et system med høringer, forhandlinger og mekling gjøre bygge
saksbehandlingen raskere og hindre konflikter? Dette er foreslått i
3B-rapport nr. 3 1985 om plan· og bygningslovgivningen. (Kilde: Pro
sjektrapport nr. 3, 1985. 3b·programmel)

den på alle punkter tilfredstiller
lov og forskrifter.
Hvorvidt ansvarlig anmelder og
ansvarshavende er en løsning som
i praksis både fritar bygnings
myndighetene for detaljkontroll og
legger større ansvar på byggher
ren, eventuelt tvinger byggherren
til å vurdere sine oppdragsgivere
mer seriØst kan sikkert diskuteres.
Både dette og andre forslag har
egentlig behov for en inngående
debatt med deltagere fra represen
tanter for bygningsmyndigheter,
byggherrer, planleggere, prosjekte
rende og utfØrende instanser. Det
vil åpenbart være vanskeligere å
formulere kvalifikasjonskrav til
ansvarlige anmeldere enn til an
svarshavender.

Arbeidsfordelingen
Et annet spørsmål er hvordan
nye planleggings·, kontraherings
og entrepriseformer vil påvirke ar
beidsfordelingen i byggeprosessen.
Ved sterkt oppdelte entrepriser og
når prosjektering og produksjon
skjer samtidig kan det være vans
kelig å finne naturlige kandidater
for funksjonene som ansvarlig
anmelder og ansvarshavende.
En kan altså tenke seg at en av
konsekvensene blir at begge disse
funksjoner kan dekkes av pro
sjektstyringskontrakler, og at slike
kontrakter opprettes separat for
byggherren. Der en byggherre de
ler opp byggearbeidet i et stort an
tall delentrepriser vil det ganske
sikkert være vanskelig å utpeke en
ansvarshavende blant entreprenø
rene.
Det kan derfor tenkes at pro
sjekt-administrasjon og prosjekt
styring gjennom en formalisering
av ansvarlig anmelder og ansvars
havende som det legges opp til,

samtidig vil påskynde en ny type
rollefordeling i byggeprosessen.
. En mulighet vil selvsagt også
være at en permanent byggherre
fra sin egen organisasjon selv stil
ler opp med disse funksjoner.
Egentlig vil en slik utvikling be
feste en tendens som har eksistert
i flere år, og som fører til at ledelse
og styring av prosjekter mer frem
står som et selvstendig og separat
fagområde, og ikke nødvendigvis
er knyttet opp til design, teknisk
prosjektering og produksjonstek
nikk.

Samordning
lokalt/sentralt
Del andre temaet i diskusjonen
om ett byggedepartement er selv
følgelig
samordningsspørsmålet,
dvs. forholdet mellom bygnings
myndighetene lokalt og sentralt og
andre fagmyndigheter.
Stikkordsmessig gjelder dette
forurensingsloven,
kulturminne
loven.
jordloven,
arbeidsmiljØ
loven og veiloven for å nevne
endel sentrale saksområder. Skal
plan og bygingsloven være en
overordnet lov for byggesaksbe
handlingen eller skal sektorlov
givningen gjennom sine separate
krav sette stopp for el byggepro
sjekt ut fra regler og forskrifter
som ivaretar sektorkravene. Del er
viktig å være klar over at regler
iklte kan dekke alle avgjørelser, og
at saksbehandlingen i mange tilfel
ler kommer til avgjørelser baserl
på skjønnsmessige og faglige vur
deringer.
Slike skjønn kan vanligvis ikke
overprøves.
Forenklingsutvalgel
har inngående diskutert samord
ningskompleksel og nevner eks
empler på uheldig lovstruktur.

�

Datateknikk vil spille en økende rolle ved planlegging, prosjc tering o� styring av byggeprosessen.
Prosjektstyring blir i økende grad en egen funksjon hvor datatek
mkken tas I bruk.

Som eksempel nevnes at for·
urensingsloven 15. april 1983 fikk
fØlgende ordlyd i § 23 annet ledd:
"Om plikt til tilknytning til eksis
terende avløpsledning gjelder reg
lene i bygningsloven. Vedtak etter
bygningsloven kan likevel treffes
av forurensingsmyndighetene».
Det er lett å være enig med for
enklingsutvalget når dette kar
akteriseres som ,'en lite'heldig lov
strukiur" . Det har nemlig den

konsekvens at den lokale byg
ningsmyndighet og forurensings
myndighet kan treffe forskjellige
vedtak med forskjellige konse
kvenser for huseierne. I det hele
tatt er klar avgjørelsemyndighet og
klar kompetansefordeling en for
del for allmennheten, men samti
dig er det vanskelig å rokke på
etablerte revirer, og særlig når re
virene er nyetablerte.

Jord- og veilovene
Et spesielt problem i plan- og
byggesaker utgjør saksbehandlin.
gen etter jordloven og veiloven.
Arealbruken er rammestyrt ved
bygningslovens kap. ID og IV.
men enkeltsaksbehandling må li
kevel gjennomfØres fordi byg
ningsrådene ikke kan gi bygge- og
delingstillatelse selv der en søknad
er i samsvar med vedf,att plan.
Selv om kommunene er tillagt en
sentral rolle i arealplanleggingen
har de liten formell innflytelse på
enkeltsaker om bygging og deling.
I 1983 behandlet fylkeslandbruks
styrerne ca. 14.000 enkeltsaker om
fradeHng og ca. 3000 SØknader om
omdisponering av dyrket jord.
Samme år hadde Landbruksdepar
tementet 640 klagesaker på avgjø
relser i slike saker hvorav 20% ble
omgjort. Byggesaksutvalget hev
der prinsipielt at disse sakene bØr
avgjøres endelig lenger ned i sy
stemet, og at det er svært uheldig
at departementet er klageorgan.
Det samme prinsipielle syn hevder
byggesaksutvalget når det gjelder
byggegrensesaker
avkjØrsler og
etter vegloven hvor det i 1983 ble
behandlet ca. 12.000 saker.

I

byggemeldingen

signaliserer

KAD sin tilslutning til de prinsip

Tetulav-bebyggelse er ikke så areal besparende som mange mener og
har først og fremst interesse der terreng og naturforhold sterkt be
grenser tilgangen på utbyggingsarealer. Tett småhUSbebyggelse kan
føre til brukskonflikter både for den enkelte huseier og mellom
naboer. Skissen viser en mulig utforming av en slik bebyggelse.

pene forenklings-utvalget har fore
slått og nevner spesielt prinsippet
om desentralisering av myndighet,
og prinsippet om at kommunen
sluttbehandler sakene. En god del
er utfØrt på dette området og KAD
vil gå videre med dette arbeidet.
Det antydes at etableringsloven
som ble liberalisert j 1983 bør vur
deres på nytt .• og om nødvendig
foreslå ytterligere dereguleringstil
tak». Sagt på en enklere måte:
etableringsloven bør oppheves.

9
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Desentralisert
avgjørelsesmyndighet
De prinsipper om desentralise
ring av avgjØrelsesmyndighet som
meldingen diskutener i flere av
snilt, er for plan- og bygnings
lovens vedkommende analysert i
en 3B-rapport .. Ny struktur på
plan- og bygningslovgivningen».
Delte må ses på som en ideskisse
basert på prinsippet om at sam·
funnet trenger utbygging, al med
virkning og konfliktløsninger i
prosessen kan oppnås ved el sy
slem av hØringer, konsekvensana-

10

lyser og forpliktende medvirkning
fra aktØrene.
Videre foreslås tidsfrister for
saksbehandlingen. Rapporten går
inn for al samfunnsplanleggingen
bare kan skje i form av rammesty
ring (av sentrale myndigheter)
med betydelig desentralisert ra
derett (på kommunenivå).
En konseltvens av en slik modell
vil antagelig blir at de enkelte
kommuner i større grad må fast
.legge prinsippene for sin utbyg
gingspolitikk og positivt fremme
utviklingen. Eksempler på aktuelle
problemstillinger. Er det en be
visst politikk å presse innbyggerne
i en kommune over i en nabo-

kommune dersom de
bygge en egen bolig?

Ønsker

fl

Er det fornuftig at alle " enginee
ringbedrifter» skal bygges ut langs
Drammensveien mellom SjØlyst og
Padderuvannet? BØr tett-lav be
byggelse med tomtestørrelser på
300-400 m� presses igjennom i
,kommuner
hvor
arealtilgangen
egentlig ikke er noen naskehals?
Mange slike spørsmål kan stilles
og svarene vil variere, fordi en mer
desentrålisert avgjØrelsesmyndig
het betyr at løsningene blir for
skjellige når sakene blir gjennom
tenkt og avgjørelsene tatt på ste
det.

St.";.

nr. 15 (1985-86):

Om

bygg- og anleggsnæringen

,

Trenger BA-sektoren en næringspolitikk?
Og hvilket innhold skal den, ha?
I,

I

Del 3: FI!'I -

arbeidsmarked - internasjonalisfi'ring*

Av professor Fleldar HiJgsted, NTH
,
,

Forskning og
utvikling
I den forskningspolitiske debatt
har slagordene i senere år vært
konsentrasjon av innsats og utnyt
telse av høyteknologi. Bygg- og an
leggssektoren forbindes vanligvis
med lav FoU-innsats og lite bruk av
sofistikert teknikk. KAD sier i
meldingen mye positivt om forsk. �
ningen og dens betydning for BA·
næringen.
Departementet
har
gjennom sine initiativ og bevilg
ninger til 3B-programmet bidratt
vesentlig til et større engasjement
for forsknings- og utviklingsarbeid
innen BA-næringen.
Det
sentrale
oppdragsforsk
ningsinstitutt innenfor bygg og an·
legg er Norges Byggforskningsin
stitutt som fra 1. juli 1985 er et fri
stilt institutt som fortsatt utgjør en
del
av
NTNF-systemet
med
grunnbevilgning fra NTNF. I mel
dingen tar KAD opp NBls situa
sjon og redegjØr for hvordan NBls
finansiering fra 1981-84.utviklet sel
med den følge at instituttets Øko
nomi brØt sammen i 1984 med et
underskudd på 2. mill. kroner.
Tabell l viser utviklingen i 4-års
perioden 1981-84 hvor instituttets
egendekning fra oppdrag og pub
likasjonssalg steg fra 58 til 67% av
driftsbudsjettet
samtidig
som
NTNFs støtte gikk ned fra 42 til
33%. Stillingstopp og andre tiltak
reduserte bemanningen regnet i
årsverk med 11 i samme periode.
Tallene sier noe om den øko
nomiske utvikling, og er blant
annet et uttrykk for at NTNF i
perioden ikke prioriterte bygg
forskning så hØyt som før. Grun
nen til dette var at 'NTNF gjen
nomfØrte en bevilgningspolitikk
overfor sine institutter som gikk ut
på at grunnbevilgningen i prinsipp
skulle bygges opp på samme måte
ved alle instituttene.
Prosjektbevngningen som gir ut
trykk for forskningsprioriteringen,
hadde tidligere vært små for NBI
og instituttet fikk ikke kompensa
sjon for nedgang i grunnbevilg
ningen ved at disse ble Økt. Vikti
gere for NBI var likevel at institut
tet hadde utviklet seg til å bli et
oppdragsforskningsinstitutt i alt
vesentlig basert på småoppdrag.
OppdragsporlefØljen - ca. l 200
oppdrag pr. ar - var som depar
temenelet sier i meldingen mer
kompetanseoppbyggende.
Dette
betyr selvfølgelig ikke at denne
typen oppdrag ikke er nyttige. De

,

"

37,7
45%

58
Publikasjoner m.v.
NTNF
Overskuddl
Underskudd mi11. kr.
Antall ansatte (årsverk
Hvorav forskere %
- Tabell

{

13 "/"
42%

+

0,8

160
38

1983

1982

1981
Inntekter (løpende)
Hvorav: Oppdrag

,

56

59

15%
44%

{

Finansiering og
godord
Spørsmålet om finansiering av
forskningsinnsatsen innen BA-næ
ringen henger i luften og meldin
gen sier ikke noe direkte konkret
om dette bortsett fra en situa
sjonsbeskrivelse og en del godord.
Dette er derfor en av de saker som
bør konkretiseres.
Spørsmålet må vurderes i et
langsiktig perspektiv, og det er på
basis av det sammenbrudd som
skjedde i byggforskningens Øko
nomi i 1984 klart at prosjektforsk
ningen som produserer kompe
tanse hos forskerne og viten som
er fremtidsrettet, må styrkes. De
partementet erkjenner delte ved å
si i meldingen at .. NBI må sikres
en rimelig balanse mellom opp
drags- og forskningsvirksomhet».
Forskerne må få mulighet til pro
sjektrettet og kompetanseoppbyg
gende forskning samtidig som de
må bruke sin viten til å utfØre van
lige oppdrag.
Når det gjelder finansieringen av
forskningsstiftelsene. er Industri
departementet den som har bud

67

18%
40%

- 0,6

.,. 1,16

162
41

157

1. Byggforskningens (NBIs) utvikling fra 1981

representerer
nærkontakt
med
brukerne og utgjør sammen med
NBls øvrige informasjonsoverfØr
ing en innsats som departementet
gir karakteren .. meget tilfredsstil
lende». Når det gjelder viderefør·
ing av Byggforskningens fortsatte
innsats på informasjonssiden sier
departementet at «finansiering og
utvikling av svartjenesten er av
vesentlig betydning for at NBI
skal kunne ivareta sin rolle på
dette området også i fremtiden».

45,7
49%

44,1
41%

41,9
41%

{

1984

{

18%
33%

- 2,1
.

41

149
42

til 1984.

sjetlansvaret og det er NTNF.
bruk av bevilgningene som be
stemmer nivået. Meldingen gir
oversikt over NTNF- midler til
bygg- og anleggs-teknisk forskning
for årene 1984 og 1985, se tabell 2.
Meldingen konstaterer derfor at
BA-forskningen har fått en reell
økning av midler i 1985, men dette
skyldes i sin helhet 3B-innsatsen
som stammer fra KAD . Nå har det
hele tiden vært en forutsetning at
den ordinære forskningsinnsatsen
i bygg og anlegg ikke skal ned
trappes, men at 3B-midlene
skal
.
komme i tillegg.
Ser man prioriteringen av BA
forskningen i forhold til Industri
departementets
beviJgning
til
NTNF blir resultatet at den fra
9,7% i 1984 sank til 8.8% i 1985. I
nominelle kroner var stigningen i
BA·midler fra ID 4% fra 1984 til 85
mens totalbelØpet fra ID i samme
periode steg med 14%.
Slike betraktninger kan det gjø
res mange av, men det står altså
fast at uten 3B-innsatsen vi11e si
tuasjonen for BA·forskningen vært
enda mer prekær i 1985 enn i 1984
oppdragsforskningsinslitut
For
tene må det imidlertid tas hensyn
til at de gjennom fristillingen har
fått tilfØrt betydelige midler til fag
lig kompetanseutvilding.

Næringen selv må
mer inn
Departementet sier i tilknytning

til finansieringsforholdene at det

også er nødvendig å satse av pri
vate midler og at næringen selv
må sette mer inn i FoU enn fØr. Her
har 3B-programmet vært en veivi1984

1985
32,5 mill. kr

Fra Industridepartementet
Fra KAD via NTNF til
3B-programmet

31,3 mill. kr
5,0 mill. kr

13,0 mill. kr

Sum

36,3 mill. kr

45,5 mill. kr

Tabell 2: NTNF-mIdler hl BA-FoU 1984-85
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ser idet en prosjektstøtte på 1000
kroner innen 3B-prosjel{tene støt
tes med egeninnsats på 1500 kro
ner fra "joint venture-virksomhet"
med firmaer, elater og institusjo
ner, har trukket nye partnere inn i
prosjektforskning�n.
Etter
som
3B-programmet er tidsbegrenset
blir det en viktig åppgave fl sørge
for at den interesse og det enga
sjement som 3B-prosjektene har
fØrt til "kan fØres videre på en mer
permanent basis>·. ForØvrig er det
slik al f.eks. NBls og NGls fi
nansieringsandel over NTNF ut
gjorde henholdsvis 31 % og 14'Yo av
inntektene i 1984. 3B-programmets
finansiering er altså vesentlig gun
stigere m.h.t. andel FoU-midler. For
hele NTNF-systemet utgjorde alle
tilskuddsmidlene
over
departe
menter og tipping 37'Y" av inntek
tene i 1984 og anslagsvis 40% av
inntektene i 1985. Det øvrige er
oppdragsforskning.
Meldingen sier klart fra at næ
ringen selv må gjøre en større inn
sals og nevner spesielt at NBIs si
tuasjon etter fristillingen "vil bli
løpende vurdert slik at en kan se i
hvilken grad instituttet makter il
spille den rollen som er ønskelig".
Derimot sies det ingen ting om
hvordan en fremtidsrettet og aktiv
oppdragsforskning kan finansie
res.
Betrakter
en
BA-forskningen
inklusive Norges Tekniske HØg
skole i Trondheim er det ganske
åpenbart at NBI fyller en funksj o n
som verken høgskolen eller opp
dragsmiljØet rundt SINTEF ville
kunne
erstatte.
Oppdragsforsk
ningsinstituttene i Norge er i liten
grad rettet mot de mindre indu
stribedrifter og virksomheter mens
byggforskningens
virksomhet
i
stor grad har vært og er retlet mot
en næring som nok er stor. men
som samtidig er fragmentert i
større grad enn neslen all annen
næringsvirksomhet om en holder
primærnæringene utenfor.

Hvor bør FoU
ansvaret ligge?
Kommunal- og Arbeidsdeparte
mentets rolle som næringsdepar
tement for bygg og anlegg er in
teressant
i
forskningssammen
heng. Meldingen tar ikke opp
spørsmålet om forslmingsansvaret
for næringen burde overføres fra
Industridepartementet
til
Kom
munaldepartementet. Med de store
interesser KAD har i denne forsk
ning og den overordentlige store
betydning forskningen har for ut
viklingen av et fremtidsrettet for
skrifts- og regelverk er tausheten
øredøvende. Men den kan antage
lig føres tilbake til meldingens po
licyerklæring om at KAD ikke vil
endre eller ta opp til drØfting
gjennomgripende endringer av an
svars- og oppgavefordelingen mel
lom departementene.
Det er selvfØlgelig mange argu
menter for at forskningsmidler i
størst mulig grad bØr overføres
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Byggforskningen har gjort et omfattende arbeid omkring konstruk
sjonsvalg og byggskader. Denne type forskning Icommer . mange til
gode, men verdsettes ikke særlig hOyt som forskning. På området
klimapåltjenninger og krav til bygningskomponenter og yttcrveggcr
er Norge i forskningsfronten. Kommunal- og arbeidsdepartementet
bør ta på seg del politiske ansvar for byggforskning.
ubundet til NTNF fra et departe
ment. Bindingene er sikkert store
nok. På den annen side utgjorde
den samlede overfØring fra Olje-,
Miljøvern- og Kommunaldeparle
mentene i 1984 64% av Industride
partementets bevilgning til NTNF
og i 1985 58%. Etter budsjettforsla
get for 1986 er prosentsatsen fore
lØpig 53%.
Det er derfor betydelige midler
som kommer fra andre departe
menter, og det burde således ikke
være noen prinsipielle grunner
mot en slik ansvarsoverfØring. Sa
ken har også sammenheng med si
tuasjonen for de såkalte sam
funnsplanrettede institutter som
NIBR, TØI, NILA og NIVA hvor
fristillingen ikke er gjennomfØrt,
og
hvor
finansieringsordningen
ikke er klarlagt.
Nå vil
NTNF gjennom
sin
forslmingsplanleggende og forsk
ningsevaluerende rolle være det
organ som skal og rna være det
utøvende organ mot instituttene.
Med den betydning KAD allerede
gjennom meldingen tillegger FoU
innen
BA-næringen,
vil
KAD
bedre kunne ivareta den politiske
styringen enn ID. Den meget nære
sammenheng det er mellom stan
dardisering og forskning, og den
betydning KAD tillegger standar
diseringen i meldingen peker i
samme retning.
Gjennom Statens bygningstek
niske etat har KAD også skaffet seg
el forvaltningsorgan med oppgaver
retlet mol forskningsarbeid og
forskning over et bredt område.
En pengestrøm fra KAD til NTNF
for BA-forslming vil derfor ikl\e
være Øremerket til NBI,
men
kunne utnyttes av alle forsk
ningsmiljøer som kan bli opprettet
ved at:
.,Regjeringen vil opp
muntre til etablering av FoU-mil
jøer i næringen'·.

Produktkontroll og
produktutvikling
Et annet forhold som taler for en
mer direkte tilknytning mellom
KAD og NTNF er forskningens og
standardiseringens betydning for
produktkontroll og produktutvik
ling. Den politikk som føres i
Norge innebærer at bransjen selv
må påta seg større ansvar for kva
litet og produktkontroll. Forenl�
ling i forskrifts- og regelverk betyr
al offentlig prøving og kontroll rna
erstattes av eller etableres som
bransjestyrte ordninger. Situasjo
nen er en annen f.eks. i Sverige
hvor Statens Planverk setter sitt
stempel pa alt. De telmiske han
delshindringer som oppstår fordi
normer og godkjenningsordninger
er forskjellige fra land til land er
formidable og kan i praksis hindre:
eksportfremstØt. Gjennom sin inn
sats i EEC og i Nordisk komite fOi
følgel
bygningsbeslemmelser
KAD utviklingen. Meldingen sier
al KAD vil arbeide for at kvali
tetsmerking, standardsertifiserinl
og andre kvalitetssikringssystemet
som er frivillige ·,kan bli fullt ,
akseptert i andre nordiske land
Dette er også el vesentlig argu
ment for en nærmere kobling mel
lom KAD og innsatsen i BA-forsk
ningen.
Kvalitetssikring vil inngå som et
av de tiltak som må fremmes ved
et samarbeid mellom det offentlige
og næringen. KAD annonserer at
Byggestandardiseringens
arbeid
på delte felt må støttes, og ser
arbeidet i sammenheng med at
lov- og regelverk bør forenkles og
begrenses, og at egeninnsats og
egenkontroll må sikre at arbeid og
produkt utføres riltlig med en
gang. Innenfor den utførende del
av bransjen er det en økende for
ståelse for at kvalitetsstyring er en

av nøklene til en effektiv og hØY
produktiv virksomhet.

ARBEIDSKRAFT,
ARBEIDSMARKED
OG UTDANNELSE

p

Kommunalde artementet er an
svarlig for arbl!idsmarkedet og
sysselsettingspolitikken.
Det
er
derfor naturlig at KAD vier dette
endel oppmerksomhet i meldin
gen. Perspektivanalysen konldu
derte med at faglært arbeidskraft
på byggeplasser er en knapphets
faktor og at tilgangen på sivilin
geniØrer og ingeniØrer med byg
ningsteknisk utdannelse er util
sJrekkelig. Siden perspektivanaly
sen ble utfØrt har det vært en viss
avslakking i bygg og anlegg, men
det er nå en klar oppgang og mel
dingen gjentar de samme knapp
hetstegn som perspektivanalysen-o
kom frem til.
Når det gjelder bygningsingeni
Ører er ingeniørhøgskolene i ferd
med å bli 3-årig og det kan bety en
forbigående svikt i utdannings
kapasiteten.
For
sivilingeniØrer
bygg ser det ut til at de signaler
NTH har gitt om Økningen av ut
danningspolitikken ikke vil bli
fulgt opp. Den eneste lØsningen
som kan gi øket tilgang på byg
ningsingeniører er derfor at vi som
i de Øvrige ingeniør- og økonomi
fag "kjøper,· studieplasser i utlan
det. Som den norskutdannede sivi
lingeniØr og Nobelprisvinner Ivar
Giæver sa da han ble
° kreert til
æresdoktor ved NTH i hØst «Jeg
hØrer det er flere hundre norske
ingeniørstudenter ved utenlandske
hØgskoler, men det er ikke et til
svarende antall utlendinger ved
NTH". Dette var en hØflig måte å
antyde at Norge gjennom sin ut
danningspolitikk snylter på andre
nasjoner.
Et annet signal om at noe er feil
er at konstruksjons- og offshore
virksomheten trekker til seg en
stor andel av kandidatene og at of
fentlige etater og kommuner ikke
makter å konkurrere. Konsekven
sene av dette er mangfoldige; men
en av dem kan bli at privatisering
blir en aktuell måte å tilby tek
niske
service-tjenester.
Også,
KADs Ønske om mindre kontroll
og oppfØlging fra myndighetenes
side kan få sterke puff fremover
gjennom denne situasjon.
KAD diskuterer inngående om
yrkesrettet utdanning er dimen
sjonert slik at det er mer samsvar
mellom Ønsker og behov. Samtidig
tas det til orde for et bedre sam
arbeid mellom Opplæringssyste
met og nærings/yrkeslivet. Kon-
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Kvalitetssikring skal sørge for at tingene blir gjort riktig med en
gang. Og dersom det blir gjort feil, skal det iverksettes tiltak slik at
de samme feil ikke gjentas til stadighet.

klusjonen fra KADs side er at yr
keslivet her har muligheter som
ikke utnyttes.
Dette er selvsagt en mulighet,
men en skal ikke lese mye i avis
spaltene fØr en oppdager at mange
med tilknytning til skoleverket ser
på samarbeid og støtte fra næ
ringslivet som en vederstyggelig
het.
l bygg og anlegg spiller lær
lingeordningen en stor rolle og
myndighetenes støtte til denne er
ment som et instrument til bedrif
tene. Meldingen sier at « Regjerin
gen ser det som hensiktsmessig
for en forsvarlig fagopplæring at
størstedelen av den praktiske opp
læringen skjer i bedriftene». Vi
dere antydes at lærlingeutdannel
sen burde styrkes ved at man fikk
flere videregående kurs l rettet
mot bygg og anlegg. De fleste med
tilknytning til bygg og anlegg vil
sikkert ikke ha motforestillinger
mot disse forslag.

INTERNASJONALI
SERING
Nedgang i bygge- og anleggs
virksomheten totalt har vært bes
kjeden i Norge og derfor ikke gitt
en stor motivasjon for å engasjere
seg på utenlandsmarkedene. Tvert
om har kanskje engasjementet
vært større når det gjelder å disku
tere utenlandske firmaers opptre
den på det norske marked. 3B
programmet har flere prosjekter
gående om internasjonalisering og
meldingen
diskuterer
handels
hindre, utenlandske eierinteresser,

byggeksport, u-hjelpsmidler, risi�
kokapital og utdanning.
Arbeidet med å fjerne handels
hindere foregår særlig på nordisk
plan og har som siktemål et felles
nordisk bolig- og byggemarked.
Hvorvidt den deregulering og libe·
ralisering som er politikken i
Norge stiller oss i en svak posisjon
i forhold til Sverige, er ikke disku
tert i meldingen.Den tar heller
ikke opp forholdene innenfor EF
hvor Danmark har en betydelig
byggeksport.
Det er også viktig å merke seg at
en meget stor andel av Sveriges
byggeksport er byggematerialer og
komponenter. l 1983 var volumet
16 milliarder kroner mens tilsva
rende importvolum var 8 milliar�
der kroner. Til sammenligning kan
nevnes at rådgivnings· og entre
prenørvirksomhet utgjorde ca. 7
milliarder på eksportsiden og 2
milliarder pa import.
Det skal antagelig en meget be
visst og stor innsats til på dette
område om man skal oppnå resul
tater. En sak som bør nevnes er at
rådgivnings/konstruksjonstjenester
og entreprenørtjenester på mange
av
utenlandsmarkedene henger
sammen og at disse må markeds·
føres som en enhet.
En bevisst og åpen internasjona
lisering vil også innebære at vi stil
ler oss mer åpen for utenlandsk
konkurranse. Meldingen sier di
rekte at «Regjeringen ser positivt
på at norske BA-bedrifter etablerer
seg i andre land og at utenlandske
eierinteresser kommer inn i norske
BA-næringer».
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