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Representantforslag fra stortingsrepresentantene 
Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, 
Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik om 
styrking av norsk anleggsbransje

Til Stortinget 

Bakgrunn 
Det er i årene framover planlagt store samferdsels-

investeringer. For NTP-perioden 2018–2029 er det plan-
lagt en statlig ramme på 933 mrd. kroner, i tillegg er det 
lagt til grunn om lag 131 mrd. kroner i bompenger. 
Samlet utgjør dette om lag 1 064 mrd. kroner for hele 
perioden. Et høyt aktivitetsnivå i Norge har bidratt til at 
flere utenlandske entreprenører har fattet interesse for 
det norske anleggsmarkedet. De siste ti årene har man 
sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i 
sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggs-
prosjekter. Bruk av norske entreprenører i de store 
infrastrukturprosjektene vil ha mye å si for det totale 
samfunnsregnskapet for utbyggingene. 

Offentlige penger skal brukes til det beste for inn-
byggerne og skal gagne norsk næringsliv og sørge for at 
man skaper flere arbeidsplasser og oppnår økt verdi-
skaping i Norge.

Utvikling av sterke fagmiljøer i norsk anleggsbran-
sje er også viktig for å sikre kunnskap og erfaring fra spe-
sielle norske topografiske og geologiske forhold. Dette 
vil igjen bidra til å sikre bedre og mer effektiv gjennom-
føring av de store prosjektene som skal utvikles i framti-
den, og drift og vedlikehold av vei og jernbane. 

Blant utfordringene som trekkes fram av norsk an-
leggsbransje, er høy risiko og høyt konfliktnivå i det of-
fentlige anskaffelsesmarkedet. Dette skaper stor usik-
kerhet, uforutsigbarhet og potensielt høye kostnader. 
Omforente og balanserte kontraktbetingelser er også 
etterlyst av bransjen. Særlig er det et problem at mange 
kontrakter har blitt så store at norske aktører ikke kan 
eller vil delta i konkurransene. Over tid vil dette medfø-
re en nedbygging av norsk anleggsbransje. Dette vil få al-
vorlige konsekvenser for både sysselsetting og verdi-
skaping. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :  

1.   Stortinget ber regjeringen sørge for at Statens Veg-
vesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, 
fylkeskommunene og andre relevante aktører i for-
bindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å 
utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt 
og nasjonalt næringsliv. 

2.   Stortinget ber regjeringen sørge for at det ved 
offentlige innkjøp er en anskaffelsesstrategi som 
legger til rette for lokale, regionale og nasjonale 
arbeidsplasser. 

3.   Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap 
om, og erfaring fra, norske forhold, eksempelvis 
klima og topografi, vektlegges ved offentlige anskaf-
felser. 
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4.   Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav 
om norske lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlin-
ger og egne ansatte på byggeplassen ved offentlige 
innkjøp. 

5.   Stortinget ber regjeringen sørge for at store kon-
trakter etter markedsdialog deles opp i delkontrak-
ter, i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 
§ 19-4. Oppdeling av anskaffelser. 

7. januar 2020

Siv Mossleth Bengt Fasteraune Geir Pollestad

Marit Knutsdatter Strand Sigbjørn Gjelsvik


