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Nelfo er en landsforening i NHO for elektro-, heis- og automasjonsbransjen. Våre mer enn 1.800 medlemsbedrifter leverer tekniske 
installasjoner og entrepriser til private og offentlige kunder, til sektorer som bygg, heis, energiproduksjon og -nett, ekomnett, 
samferdsel, offshore, verft og industri. Medlemsbedriftene har om lag 30.000 ansatte og over 4.500 løpende lærekontrakter. 

 

Koronakrisen vil vare lenge. Med målrettede virkemidler må regjeringen og Stortinget bidra til å opprettholde 

aktivitet og arbeidsplasser. Kommunene må få tilført mer øremerkede midler til å gjennomføre teknisk 

vedlikehold, service og investeringer i grønne energi- og klimatiltak. Vi må stimulere privat etterspørsel. Vi 

må holde ansatte i jobb – og også rekruttere nye lærlinger. Vi må bygge like mye bredbånd i 2021 som i år.  

 

Elektro- og automasjonsbransjen er en stor og viktig sysselsetter over hele landet. Dessverre rammes våre 

bedrifter hardt av koronakrisen. Analyser fra Menon (august 2020) viser at byggenæringen samlet, i årene 

2020-22, må forvente redusert investeringsimpuls på 70-140 milliarder, målt mot 2019-nivået.  

Vi forventer at fallet i nye igangsatte prosjekter treffer næringen for fullt mot slutten av 2020 og videre inn i 

2021. Bunnen forventes først i 2021. Det er i tillegg usikkerhet knyttet til kommuneøkonomien og 

anleggsinvesteringer som ikke er fullfinansiert, som man ikke fullt overskuer konsekvensene av.  

Offentlig etterspørsel må gi aktivitet og sikre arbeidsplasser. Bredbånd. Lønnstilskudd og lærlingtilskudd. 

Offentlige oppdrag er avgjørende for å opprettholde aktivitet. I en situasjon der aktiviteten fra private 

utbyggere stopper opp, må stat og kommune holde et høyt aktivitetsnivå.  Regjeringen varsler et 

tilleggsnummer til 21-budsjettet med ytterligere forslag til bevilgninger til kommunene.  

Vi ber Stortingets Finanskomite: 

- Sikre at kommunene får mer øremerkede midler til teknisk vedlikehold og investeringer i energi- og 

klimatiltak i kommunal bygningsmasse og infrastruktur (bruk også Husbanken og Enova). 

- Stille krav om å dele opp større kontrakter, tekniske entrepriser må kjøres som egne anskaffelser.  

- Bidra finansielt til utenrettslig konflikthåndtering, i en periode med eskalerende konfliktnivå grunnet 

koronakrisen og økte kostnader som en følge av dette. Et forslag om modell er sendt til regjeringen.  

- Heve tilskuddet til bredbåndsutbygging i områder uten kommersielt grunnlag, til minimum 400 

millioner i 2021. Fortsatt høyt trykk på utbygging av fiberbredbånd gir Norge mulighet å bli et nær 

100 prosent gigabitsamfunn om få år. 

- Utvide lønnstilskuddsordningen for å ta permitterte tilbake i jobb til 1. halvår 2021, og på ny vurdere 

ytterligere forlengelse i RNB 2021. Vi er også glade for at det ekstra lærlingtilskuddet foreslås 

videreført, men vi trenger en varig økning i tilskuddet og ikke bare frem til våren 2021. 

Innsatsen på klima og energi må forsterkes, og vris mot å aktivere forbrukerne. 

Vi mener det er positivt at budsjettforslaget stimulerer grønn omlegging ved å skjerpe skattetrykket på fossil 

energibruk. Særlig bra er at det kommer avgift på forbrenning av avfall. Norges klimamål krever akselerert 

omlegging til klimanøytrale teknologier, og vi anbefaler at beskatningen av fossil energibruk økes ytterligere. 

Øvrige prioriteringer går dessverre i retning av en sentralisering av energisektoren. Fokuset ligger på 

vannkraft, vindkraft og CCS. Energieffektivisering og egenproduksjon av strøm er fullstendig glemt. Vi hadde 

forventninger om at regjeringen skulle følge opp Stortingets vedtak om 10 TWh redusert energibruk i 

eksisterende bygg innen 2030. En betydelig del av BAE-næringen har forbrukere som viktigste sluttkunder. Vi 

må nå forhindre at forbrukerne utsetter og kanseller investeringer. Vi må få på plass bedre Enova-tiltak som 

utløser støtte til energisparing og egenproduksjon hos private, samt støtte til lading i boliger og sameier.  

Vi ber Stortingets finanskomite: 

- Konkretisere handlingsplan for 10 TWh sparemålet, samt gi føringer som sikrer at Enovatilskuddet til 

husholdningene får økt rammen fra 250 millioner kroner til 500 millioner kroner i 2021. Nye gode 

tiltak må legges inn. Borettslag og boligsameier må bli del av ordningen, også for å løse ladebehovet. 

Bedre støtteordninger til egenproduksjon av strøm i landbruket må også legges inn.  

- Signalisere en videre opptrapping av Enovatilskuddet i perioden 2022-2030 med mål om 1 milliard 

kroner årlig innen 2025. Mål og rammer må innarbeides i ny 4-årsavtale med Enova. 

  

https://www.dropbox.com/s/w1pruc3zc3pq0wg/Menon_notat%20Bygg%20og%20anlegg%20prognoser_august%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/spe2rmgz8hl0ikj/200408%20Brev%20Finansdept.%20Konflikth%C3%A5ndtering%20og%20korona-krisen.pdf?dl=0

