MUR - OG BETONGBRANSJEN I NORGE

ST. PRP. NR 37 (2008 -2009).
TILLEGGSBEVILGNING TIL TREBASERT INNOVASJONSPROGRAM
Byggutengrenser.no viser til St.prp. nr. 37 (2008-2009) punkt 4.9 hvor regjeringen foreslår å styrke Trebasert
innovasjonsprogram med 20 mill. kroner i 2009. Byggutengrenser.no representerer mur - og betongbransjen i
Norge, og vil i den forbindelse peke på enkelte uheldige konsekvenser av tiltakspakken.
Landbruks- og matdepartementet skal fordele 103 millioner kroner fra tiltakspakken, og regjeringen har
foreslått å styrke bevilgningen til trebasert innovasjonsprogram med 20 millioner kroner. Denne bevilgningen
kommer i tillegg til de 27 millioner kronene som allerede er bevilget for 2009.
Begrunnelsen som LMD gir for den del av pakken som knytter seg til trebasert innovasjonsprogram er blant
annet at tiltaket vil øke andelen tre blant norske entreprenører og føre til utvikling av innovativt trebruk
innenfor nærmere definerte tiltaksområder. Dette er imidlertid ikke målsetninger som har med økt sysselsetting
å gjøre, og det er derfor grunn til å stille spørsmål ved hvorfor dette tiltaket har funnet sin plass i tiltakspakken.
Videre er tiltaket begrunnet med at det vil gjøre norske bedrifter (innenfor trebasert virksomhet) mer
konkurransedyktig, og derigjennom trygge arbeidsplasser innen norsk treindustri. Dette vil nødvendigvis gå ut
over arbeidsplasser i annen byggeindustri. I et nasjonalt sysselsettingsperspektiv vil således tiltaket ha liten
virkning for den totale sysselsettingen.
Den pengeoverføringen som med dette tiltaket dermed gjennomføres til fordel for aktører innenfor trebasert
virksomhet kan dermed vurderes som en ren subsidie. Det vil være synd om en tiltakspakke for å stimulere
sysselsetting vil føre til konkurransevridning innenfor byggenæringen, og som ikke har noen netto positiv
virkning på antall arbeidsplasser.
Offentlig støtte til trebasert virksomhet har tidligere også vært påpekt av ESA som konkurransevridende. Selv
om det nye Trebasert Innovasjonsprogram ble akseptert av ESA i desember 2008, vil Byggutengrenser.no ikke
utelukke at den økningen i overføringen som tiltakspakken legger til rette for vil medføre at denne endringen
må meldes til ESA.
De store etterspørselstimulerende tiltakene for offentlig sektor som er en del av pakken vil ha en bedre, og
tilstrekkelig virkning for sysselsettingen i byggenæringen, hvilket vil komme leverandører av ulike
byggematerialer til gode. Byggutengrenser.no vil derfor stille spørsmål ved om det er et reelt behov for å
iverksette det nevnte tiltak, og foreslår at midlene heller brukes til å sikre lærlingeplasser i byggenæringen.
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