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Sak: høring 15/1514-1 – Forslag om endring av lov om offentlige 

anskaffelser 

 

Norges Byggmesterforbund er en bransjeorganisasjon for bedrifter med næringsvirksomhet 

innenfor byggenæringen med grunnlag i utførelse av tømrervirksomhet. Tømrerfaget er at de 

største yrkesfagene i Norge og våre interesser inn mot fagkompetanse og yrkesfagutdanning er 

derav betydelig. Medlemsbedriftene har, sammenlignet med andre aktører i samme bransje, et 

betydelig fokus på rekruttering og kompetansebygging gjennom yrkesfagutdanningen. 

Byggmesterforbundet er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og våre medlemmer er 

også medlemmer i NHO.  

 

Byggmesterforbundet er derigjennom kjent med BNLs høringssvar og gir sin tilslutning til dette. Vi 

har et behov for å komme med en merknad knyttet til § 6a Krav til læreplasser gjeldende 

fortolkning av ordet leverandøren.   

 

Byggmesterforbundet oppfatter det slik at departementet med leverandøren her mener alle 

leverandører i kontraktskjeden og i alle aktuelle fagområder. En skjerping av lærlingeklausulen 

kan ikke innrettes slik at det åpnes for at 1. leddet i kontraktskjeden fortsatt ikke trenger å 

oppfylle krav om lærlinger på noen fag-/leveranseområder.  

 

Begrunnelsen for at vi oppfatter forslagets hensikt slik er også knyttet til regjeringens strategi av 

13. januar mot arbeidslivskriminalitet hvor følgende fremkommer: "I forbindelse med arbeidet 

med Forenklingsutvalgets innstilling foreslås det å innføre en hjemmel i regelverket som åpner for 

å begrense antall underleverandører i bransjer hvor det er særlig store utfordringer. Det skal stilles 

krav om at leverandører til det offentlige som hovedregel skal ha lærlinger."  

 

Byggmesterforbundet vil gi ros til regjeringen for at de ser disse sammenhengene. Dagens 

markedssituasjon er preget av at det er lønnsomt med både to og flere kontraktsledd for å få 

utført tømrerarbeider på offentlige byggeprosjekter. Bedrifter innen tømrerfaget kommer ikke i 

posisjon med egne ansatte svenner og lærlinger på offentlige byggeoppdrag. Dette fordi det er 

mer lønnsomt å flytte arbeidene nedover i kontraktskjeden i flere ledd. 
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Regjeringen har gjort en god vurdering når man presiserer at kravet til leverandører til det 

offentlige, som hovedregel skal ha lærlinger i de markeder hvor det er særlige utfordringer. 

Videre støtter Byggmesterforbundet regjeringens vurderinger når det sies at dette samtidig også 

vil virke positivt for å redusere kriminelle forhold i næringen knyttet til unødvendig mange 

kontraktsledd.  

 

I byggenæringen er det slik at hovedvekten av lærebedriftene har færre enn 20 ansatte og de 

fleste lærlingeplassene er ikke på offentlige byggeprosjekter.  For Byggmesterforbundet er en 

skjerpet lærlingeklausul knyttet til offentlige anskaffelser et avgjørende tiltak. Både i lys av det 

store behovet for kompetanse i næringen, men også for at bedrifter med utførelseskompetanse i 

eget foretak ikke skal utestenges fra å være direkte leverandør til det offentlige i dette markedet.  

 

En lærlingeklausul som stiller krav om at leverandører til det offentlige som hovedregel skal ha 

lærlinger, vil være en bærebjelke i arbeidet for økt rekruttering til yrkesfag hvor det er særlig 

behov for læreplasser.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Byggmesterforbundet  

 

Frank Ivar Andersen (s)  

Daglig leder.  

 

  

 

 


