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Til: Virke 
Att: Bengt Herning og Aslaug Koksvik 
 
         Oslo 25 mars 2020 
 

Oppfølging av krisepakke BAE – sektoren oversendt regjeringen 

Tiltak rettet mot likviditet og kredittrisiko - Kredittid maks 30 dager 
 

Valutasituasjon medfører økte kostnader, knyttet til eksempelvis råvarer, transport og 

endret logistikk. Kostnader i euro og inntekter i kroner gir store tap i øyeblikket. I 

inngåtte kontrakter er det ikke tatt høyde for de unormale valutasvingningene som man 

nå står overfor. Tiltak knyttet til smittevern, nye rutiner og omlegging av driften 

medfører også ekstra kostnader.   

De fleste produksjonsbedrifter har ikke likviditet til å håndtere situasjonen.   

Lang kredittid mellom aktører som eksempelvis leverandører og byggevarekjeder, 

medfører akutte likviditetsutfordringer i byggevareindustrien som kan stoppe hele 

verdikjede. 

Industrien er i den tid av på året hvor likviditet er lavest. Salget er lavt, det bygges lager 

før sesongstart etter påske. Oppgjør for salg bør under gjeldende omstendigheter ikke 

utsettes som følge av lange kredittider fra 60 – 90 – 120 dager.  Konsekvensen kan bli at 

industrien ikke er i stand til å betale for råvarer, og dermed ikke i stand til å produsere 

og levere. Ved ujevn belastning av ulempene krisen medfører, risikerer vi at verdikjeden 

bryter ned.  Bedriftene i foreningen Norske Trevarer er leverandører både på 

hjemmemarkedet og eksport.  

 
Tilgang på likviditet og avlasting for kredittrisiko må til for å opprettholde produksjon 
gjennom statlige garantiordninger. Industrien strever med kapitalbinding som hemmer 
tilgang på blant annet råvarer. Det forsterker likviditetsutfordringene, tiltak som 
begrenser lengden på kreditt tid til maks 30 dager må innføres. 

I forslag til krisepakke oversendt regjeringen fra en samlet BAE -sektor, hvor også Virke 
er avsender, bes det om følgende tiltak:  

• Sørge for at BAE også omfattes av den statlig garantiordning for å håndtere økt 

kredittrisiko, og at denne også omfatter valutarisiko.  

• Tiltak for redusert kredittid til maks 30 dager  
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Mange leverandører har nå mottatt brev fra byggevarekjeder som krever ytterligere 
kredittid på eksisterende avtaler med alt fra 30-60 dager.  Regjeringen legger frem for 
stortinget fredag en ny krisepakke for å håndtere den kritiske situasjonen Norge er i. 

Vi setter pris på at Virke står bak krisepakken i en prekær situasjon gjennom maks 30 
dagers kreditt, som eventuelt vil gjelde for perioden frem til august 2020. 

Slik Virke, BNL og NHO har anmodet om, er det svært viktig for hele BAE bransjen at i 
sammenheng et solidaritetsprinsipp i hele verdikjeden, at man fordeler ansvaret for å 
kunne opprettholde hele verdikjede gjennom krisen. Kredittid synes vi er en viktig 
faktor for både leverandører og kjedene for å kunne overleve gjennom kriseperioden på 
en god og balansert måte. Eventuelle tilleggskostnader bør kunne ivaretas av 
krisepakken som regjeringen vil legge frem førstkommende fredag. 

Det er svært viktig at aktørene finner gode løsninger sammen for å hindre at 
verdikjeden også i BAE næringen, bryter sammen.  Med dette brevet ønsker vi å 
understreke alvoret i situasjonen og inviterer til samarbeid for å stå samlet bak forslag 
til tiltak i krisepakken oversendt regjeringen.  

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Jannis Barbantonis 

Adm. Dir. Norske Trevarer 


