
Mandat for Bygg21-styret 

Formål 
Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige 
myndigheter, som bygger på strategien Sammen bygger vi fremtiden. 

Bygg21 skal legge til rette for at byggenæringen bedre kan løse utfordringer innenfor 
bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. 

Bygg21 skal medvirke til at næringen realiserer sitt potensial ved å prioritere, motivere, 
utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv. 

Bygg21-styret 
Styret skal skape en helhetlig tenkning rundt satsing på økt kompetanse, kunnskapsspredning 
og gjennomføringsevne i hele næringen. Styret skal konkretisere, spisse og handlingsrette 
prioriterte tiltak i strategien. 

Styret skal bidra til organisering og gjennomføring av Bygg21 slik at målene byggenæringen 
har satt i strategien kan realiseres av byggenæringen selv. 

Styret skal være en pådriver for å skape forståelse og felles bransjekultur for kontinuerlige 
forbedringsprosesser i byggesektoren, med særlig fokus på digitalisering, innovasjon og 
anvendelse av dette i praksis. Styret skal bidra til at byggenæringen skal kunne løse viktige 
utfordringer knyttet til samhandling i hele verdikjeden. 

I perioden 2015-16 skal styret særlig prioritere : 
1. Arbeidet med å utvikle samspill innad i byggenæringen, og i byggeprosjekter, herunder:

� Legge frem en anbefalt metode for måling av produktivitetsutvikling på 
virksomhetsnivå, og allmenngjøring av denne.

� Etablere en ordning for måling av kundetilfredshet, kostnadsutvikling og feil i 
leveranser, og allmenngjøring av denne.

� Lansere en ny norm for inndeling av byggeprosjekter i faser og omforent ordbok 
for samspill i byggeprosesser.

� Ta konkrete initiativ til deling av kunnskap og beste praksis.

2.   Identifisere og vurdere utfordringer som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og 
næringen, og foreslå mulige løsninger.

� Som rådgiver for KMD skal Bygg21 utarbeide em rapport til departementet innen 1. 
juni 2016. 

DiBK har sekretariat for styret. 

Forholdet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner styret og vil avholde halvårlige møter 
med styret. Styret oppnevnes for to år. 

Styret skal være en rådgiver for departementet innenfor styrets mandat. 

Styret rapporterer skriftlig til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om status for 
arbeidet hvert år innen 1. oktober. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan endre mandatet ved behov.


