
Nytt og nyttig fra NESO

Innkjøp!



INNKJØP

Lars Erik Torill Karl-Fredrik Lisa Tove

• Ansvar for:

* Avtaler

- forhandle nye

- oppgradere/vedlikehold

* Medlemsmøter

- Årsmøte/høstmøte

- NESO-dager – reg.kontaktmøter

* Nettside/intranett

* Drift av NESO-bygget

* Anbudet



Galopperende priser på byggevarer...

• Fortsatt urolige tider med uforutsigbare priser !

• Hovedårsaken er høy etterspørsel nasjonalt og internasjonalt (vekst 2. 

tertial 2021 21,9%!)

• Laaang leveringstid på enkeltprodukter (GU-gips, sponplater…)

• Planlegg med lengre horisont, dialog med leverandører, bestill tidligere

• Prisene spesielt på trelast SKAL ned utover vinteren!

• Forventes negativ vekst i byggevaresalget i 2022…



Nye miljøkrav

Oversikt over krav, løsninger og hva NESO kan bidra med

finner du på NESO siden.



Leverandørsamarbeid miljøkrav

• Biodiesel (HVO) Levert fra tankanlegg i Harstad (og snart Alta)

• Inovative løsninger for oppvarming, tining, uttørking

• Elmateriell for oppvarming

• Leie av utstyr



Bemanning

• Bygg og anlegg : arbeidsmengden svinger stort ut fra 

prosjekter, kan være store topper, dyrt å bemanne etter 

toppene, vanskelig å rekruttere

• NESO kjøper bemanning for ca 350 millioner  (ca 50 % av dette gjennom Adecco/Jobzone)

• Fortsatt stor mangel på tilgjengelige fagarbeidere, selv etter korona

• Forventes innstramminger etter regjeringsskifte (vanskeligere å benytte innleie)



INNKJØP – nye avtaler

• Samarbeidsavtale med Svea Finans

Medlemmene får tilgang til gunstige verktøy for å 

forbedre likviditeten:

• Factoring

• Fakturakjøp 

Frigir kapital bundet opp i kundefordringer!



Innkjøp – nye avtaler 

Avtalen med Ahlsell er utvidet med Betongkomplement

Avtalen gir medlemmene tilgang til et stort utvalg av 

spesialprodukter til betongarbeid, slik som:

• Armerinsdetaljer

• Innstøpningsgods

• Vanntekking

- Til meget gunstige priser



Innkjøp Forsikring - Garanti ris

• Stort trykk/konkurranse på garantier  - økende bruk av NESO garanti

- Har gitt forbedret pris, og større muligheter/fleksibilitet

• Økning på alle forsikringsavtaler

- Har gitt stabile gode priser de seneste årene

• Yrkesskadeforsikringen skal opp i pris spår alle! (2022 : +5%)



INNKJØP – Elektroniske gratisverktøy

• Standard Online

Blankettløsningen fra Standard Online er utvidet

• Holte

Byggsøk – gratis gjennom NESO



INNKJØP - programvare

PROGRAMVAREAVTALER FOR DIGITALISERING: 

Solibri

Bluebeam

Grafisoft

Tribia







NESO – medlemsmøter i 2022

• Årsmøte Tromsø 11. juni

• Høstmøte Oslo ?

• 2023 : Utenlandet…+ Harstad??


