Notat til Finanskomiteen. Fra Norsk Teknologi, en landsforening i NHO
Åpen høring 4. november 2013 om Statsbudsjettet 2014

Vi takker for muligheten til å gi kommentarer til forslag til Statsbudsjettet 2014. Vi ønsker å ta opp 2 saker:
1. Skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet
I samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene og i regjeringserklæringen fra Høyre og Frp slås det
fast at partiene vil innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet. Vi er svært fornøyd med dette.
Å vri skatter som gjør det billigere å velge miljøvennlige løsninger og dyrere å sløse, har bred oppslutning i
næringen, miljøbevegelsen og deler av fagbevegelsen. Skattefradrag for ENØK vil utløse mer av det store
potensialet for energieffektivisering i eksisterende boliger og boligselskaper. En skattefradragsordning vil
supplere ENOVAs programmer, som primært dekker yrkesbygg og nybygg med svært høye energiambisjoner.
Vi ber Stortinget innføre skattefradrag for ENØK fra 1.1.2014, altså gjeldende for ligningsåret 2014. Da har
man god nok tid til å implementere ordningen i praksis.
Skattefradraget for ENØK bør ligge på 30% av dokumenterte kostnader til arbeid, utstyr og materiale.
Skattefradraget bør begrenses oppad til kr 100 000 pr husholdning pr år. Vi mener det vil være mest
hensiktsmessig å innføre en modell som gjør at refusjon oppnås ved rapportering på forbrukerens
selvangivelse. Det vil ikke medføre behov for tidkrevende tilpasning av skattesystem, -rutiner og -prosesser.
For å nå frem til forbrukerne er det avgjørende at ordningen er tilstrekkelig enkel og inneholder et bredt
spekter av forhåndsgodkjente tiltak. Da sikres valgfrihet for forbrukerne. Forhåndsgodkjente tiltak må
tilfredsstille noen minstekrav for teknisk ytelse og kompetansekrav til utførende. Det er likevel viktig at
minstekrav ikke gir byråkratisering og virker ekskluderende.
I ordningen bør forbrukeren gis ansvar for å bestille oppdrag fra foretak med kompetent arbeidskraft.
Forbruker oppbevarer faktura og dokumentasjon, og oppgir opplysninger ved selvangivelsen. Utførende
entreprenør får ansvar for at tiltaket utføres iht. minstekrav og å lage nødvendig dokumentasjon til kunden.
NVE og/eller Enova involveres for å utvikle en ferdig tiltaksliste. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende
ordninger (Enøketaten i Oslo kommune) er mye allerede klart.
Energieffektivisering i eksisterende boliger er mer enn energi- og klimapolitikk, det er viktig næringspolitikk.
Med skattefradrag for ENØK kan flere norske næringsaktører ta del i verdiskapning og teknologiutvikling.
Skattefradrag for ENØK vil utvikle fremtidsrettet kompetanse og gi grunnlag for nye, grønne arbeidsplasser.
2. Lærlingtilskuddet må økes
Vi er svært fornøyd med at regjeringen vil gjennomføre et yrkesfagløft og øke lærlingtilskuddet. Vi håper det
raskt kan avklares et flertall i Stortinget for en slik statusheving av fag- og yrkesopplæringen.
For mange unge i yrkesfaglig utdanning er læretiden det første viktige møtet med arbeidslivet. Erfaringene
viser at opplæring i en bedrift er beste måten å fullføre fagutdanning på. Lærlingordningen er også viktig for
å sikre arbeidslivet den godt kvalifiserte arbeidskraften vi trenger – og i et tilstrekkelig stort omfang.
Partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet inngikk i 2012 en samfunnskontrakt for flere læreplasser.
Våre medlemsbedrifter er allerede store brukere av lærlingeordningen. Bedriftene sier også det kan være
rom for å ta inn enda flere lærlinger.
Stortinget kan gi bedriftene insentiver til å prioritere inntak av lærlinger ved å øke tilskuddet til lærebedrifter
(i dag ca kr 112 000 pr plass) til samme nivå som en yrkesfaglig skoleplass (i dag ca kr 140 000). Vi ber om at
Stortinget starter yrkesfagløftet ved å øke lærlingtilskuddet fra 2014 slik at opplæring i bedrift likebehandles
med opplæring i skole. Lærlingtilskuddet må også indeksreguleres hvert år.
En økning av lærlingtilskuddet vil gjøre det mer attraktivt å være lærebedrift og enda flere av våre
ungdommer vil få tilbud om læreplass i årene fremover.
Norsk Teknologi er en landsforening i NHO som organiserer 1 700 tekniske entreprenørbedrifter med 33 000 ansatte.
Våre medlemmer leverer produkter og tjenester til private og offentlige kunder, bredt innen tekniske fag til sektorer som
bygg, industri, energi, offshore, ekom og samferdsel.

