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Att.: Offentlige byggherrer i bygg- og anleggsbransjen    
 
 
Deres ref.:         Vår ref.:  Karina Krane 
   

ADVARER MOT Å SETTE BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTER PÅ VENT – 
VEKST OG ARBEIDSPLASSER KAN GÅ TAPT i LANDSELEN!  
 
Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største organisasjonen 
for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i 
landsdelen. NESO har 137 medlemsbedrifter fra hele landsdelen og Trøndelag, som i sum 
omsetter årlig for omkring 14,8 milliarder kroner og har ca. 5500 medarbeidere. 
 
Statistikker fra SSB, byggfakta og signaler fra våre bedrifter viser at det er nedgang i 
igangsatte byggeprosjekter den siste tiden og mange prosjekter er også utsatt. I kombinasjon 
med sterk prisvekst, etterslep etter korona, strømkrise og renteøkninger, er dette svært 
bekymringsfullt for både bransjen og landsdelen.  
 
Byggenæringen er den største distriktsnæringen og viktig for både by og land. Næringen 
skaper mange arbeidsplasser i NESO sitt nedslagsfelt (45 110) og er en viktig verdiskaper i 
kommunene og i alle fylker i landsdelen.  NESO frykter både permitteringer, oppsigelser og i 
verste fall konkurser om det ikke iverksettes tiltak for å holde hjulene i gang. Dere har som 
oppdragsgiver og byggherre derfor et viktig samfunnsansvar.  
 
Vi ber om en snarlig skriftlig tilbakemelding på følgende:  
 

1) Har planlagte eller iverksatte prosjekter blitt stanset og/ eller satt på vent? I så 
fall hvorfor?  

2) Hvilke tiltak iverksetter dere som oppdragsgiver for å holde byggeprosjekter i 
gang?  

3) Er det tiltak som oppdragsgivere og byggenæringen kan gå sammen om for å 
hindre stans og utsettelser? I så fall hvilke?  

 
 
Imøteser en snarlig tilbakemelding og senest innen 14.10.22 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NESO 
 

 Dato: 03.10.2022 
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Karina Krane 
Adm.direktør  
 
E-post: Karina@neso.no 
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