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Treindustriens innspill i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020  
 

Regjering og Storting skal ha honnør for raskt å ha fått på plass pakker for å håndtere den akutte situasjonen 
samfunnet er kommet i som følge av koronasituasjonen, hvor det har kommet flere tiltak rettet mot 
næringslivet.  

Treindustrien har en nøkkelrolle i flere verdikjeder; både byggenæringen, skognæringen, energisektoren og 
transportsektoren. Bedriftene er leverandører både på hjemmemarkedet og eksport. Treindustriens produkter er 
ulike bygningsmaterialer, produkter og løsninger til byggenæringen, flis og bark til energiformål som 
eksempelvis fjernvarme. Prosessindustrien er avhengig av sidestrømmer fra Treindustrien.  

Som en del av BNL støtter vi innspillet deres til revidert nasjonalbudsjett. Da våre medlemsbedrifter også inngår i 
flere andre verdikjeder ønsker vi å utdype behovene knyttet til vår bransje.  

I krisepakkene som er vedtatt i Stortinget pr. nå, er det ikke kommet tilstrekkelige tiltak som støtter opp om 
byggenæringens behov for å sikre sysselsetting og aktivitet fremover. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv 
markedet.  

En samlet BAE-næring la 22. mars fram sine forslag til tiltak i en krisepakke for sektoren. Det er prekært å fjerne 
usikkerheten nå. Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som først vedtas av Stortinget i juni, vil virkningen av 
eventuelle tiltak først gi effekt etter sommeren. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 
2020. Det er derfor viktig at usikkerheten i markedet dempes nå ved en rask avklaring av tiltak for å opprettholde 
aktivitet. Regjeringen og Stortinget må hjelpe økonomien ved å være tydelige på at rammebetingelsene til 
kommunene opprettholdes for å gjennomføre investeringer i planer. Hjulene må holdes i gang i hele landet 
gjennom krisen samtidig som det skapes varige verdier. Byggenæringen er et verktøy for sysselsetting og 
verdiskaping. Tiltak som støtter opp om klima- og miljømål og en overgang til sirkulærøkonomi må ligge til 
grunn.   

For leverandørindustrien er det prekært å regulere kredittider ved å innføre maks. 30 dagers kredittid, i tråd med 
forslag fra en samlet BAE-sektor. Dette for å redusere usikkerhet, finansiell risiko og for å bidra til likviditet i alle 
ledd i verdikjeder. Finanskrisen viste at man ikke overlater til de enkelte aktører å håndtere finansiering gjennom 
kun avtalemessige premisser. Myndighetene har allerede regulert forbrukslån, bankmarkedet og boligmarkedet. 
Leverandører, industri og handel er svært utsatte nå.  
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Følgende tiltak er nødvendig: 

1. Tiltak som sikrer fremdrift av reguleringsplaner og byggesaker. 
2. Opprettholde offentlige anskaffelser og bruke offentlige innkjøp til å stimulere markedet fremover: 

o Kommunene må kompenseres for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer gjennomføres og 
planer kan forseres. 

o Det må bevilges ekstraordinære midler til kommuner og fylker for å forsere vedlikehold som allerede 
ligger i vedlikeholdsplaner. 

3. Rehabilitering, ombygging og tilbygg av boliger og bygg: 
o Bruke Enova for å stimulere til rehabilitering, ombygging og tilbygg for å forlenge levetid på dagens 

bygg. 
o Innføre ENØK-tilskudd til oppgradering av boliger med lempede krav til å få støtte. 
o Tilskudd må gi muligheter for trinnvise forbedringer/oppgraderinger slik at det ikke er bare de som 

har råd til å totalrehabilitere som får støtte. Dette er i tråd med EUs planlagte renovation wave som 
en del av Green Deal. 

4. Styrke rammene til Husbanken for å opprettholde boligproduksjon. 
5. Innføre maks. 30 dagers kredittid for å redusere usikkerhet, finansiell risiko og for å bidra til likviditet i 

alle ledd i verdikjeder. 
6. Gjennomføre tiltak i dagens NTP for å fjerne flaskehalser i vegnettet, slik som bruprogrammet. 

Prosjektene er klare for gjennomføring, men mangler bevilgninger. 
7. Forsere tiltak i jernbaneverkets handlingsplan må vurderes. 
8. Øke støtten til bedriftsintern opplæring og sørge for en innretning slik at det ikke vurderes som 

bagatellmessig støtte. 
9. Sikre finansiering av pågående prosjekter slik at aktivitet både i industrien og i Forskningsinstitusjonene 

opprettholdes (f.eks. lempe krav til egeninnsats). 
10. Bevilge ekstraordinære utviklingsmidler for å løse nødvendige utviklingsoppgaver i bedriftene og sikre 

at FoU-miljøene opprettholder aktivitet. 
11. Utnytte mulighetene til å gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering av søkere til basisfinansierings-

ordningen, for å trygge forskningsinstitutter uten basisfinansiering i dag. 
12. Tiltak som sikrer likviditet for skogsentreprenørene som kritisk ledd i den skogbaserte verdikjeden. 
13. Tiltak som sikrer avvirkning av tømmer for å holde alle ledd i verdikjeden i gang, og hvor det iverksettes 

tiltak for å motvirke barkebilleangrep.  
14. Tilskudd for å dekke ekstra kostnader for flytting av skogsdrift mellom ulike regioner for å opprettholde 

aktivitet i alle ledd i verdikjeden. 
15. Tilskudd til drift i vanskelig terreng. 

 

Med hilsen 
Treindustrien 

 
Heidi Finstad  
Adm. Direktør 
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