Forslag om videreføring av byggutengrenser.no
-

til 31. desember 2013

Bakgrunn:
Arbeidet i byggutengrenser.no har fra starten vist at betong- og murbransjen står sterkere sammen
ved å løfte felles utfordringer i koordinerte aktiviteter. Dagens prosjektperiode for
byggutengrenser.no avsluttes imidlertid 31.12.2012.
FABEKO og BEF har startet arbeidet for å finne innhold og grunnlag for etablering av felles
prosjektaktiviteter i betongbransjen. De har imidlertid kommet til at de ikke rekker å få på plass slike
aktiviteter innen utgangen av året.
Mye av det samme gjelder for murbransjen. En del oppgaver organiseres gjennom
samarbeidsforumet «Norsk Murforum» (organiseres av byggutengrenser.no) og prosjektet
«byggitegl.no» der byggutengrenser.no deltar. byggutengrenser.no organiserer også
belegningssteinbransjen gjennom «Norsk Belegningsstein» og «Norsk Steinforum» samt bransjens
brannvernaktiviteter gjennom arbeidsgruppen «BMB- Brannvernsamarbeidet mur og betong».
Forslag:
For å sikre tilstrekkelig fokus på felles utfordringer, foreslår styret at arbeidet i byggutengrenser.no
forlenges til 31.12.2013 og byggutengrenser.no skal ha særlig fokus på å:
•
•
•
•

kommunisere bransjens løsninger på en troverdig og gjennomslagskraftig måte
fremme bærekraft herunder miljøegenskaper for bransjens produkter og løsninger
bidra til å styrke rammebetingelsene for bransjen
være et samlende forum for bransjen og fronte denne utad

Medlemmer og kontingenter
En forutsetning for å beholde aktivitetene i byggutengrenser.no inn i 2013 er at nåværende
deltakerne/prosjekteierne i byggutengrenser.no fortsetter i prosjektet med samme medlemsavgift i
2013 som i 2012. Med bakgrunn i den reduserte prosjektkontingenten som medlemmene vedtok for
perioden 2010-2012, er det ikke grunnlag for drift av byggutengrenser.no fra januar 2013 dersom
medlemmenes bidrag reduseres ytterligere.
Administrativt
Det foreslås at et nytt styre i byggutengrenser.no velges ved et ekstraordinært årsmøte i januar 2013
der planer, nye vedtekter og budsjetter legges fram for medlemmene. Det legges til grunn at
prosjektet fortsetter med samme personressurser som i 2012; dvs med prosjektleder i 80% stilling og
markedskoordinator i 100% stilling.
Det ekstraordinære årsmøte 30.8.2012 vil være rådgivende og bedrifter og organisasjoner må innen
20. september 2012 sende skriftlig bekreftelse på medlemskap i byggutengrenser.no fra 1.1.2013.

Oppgaver for byggutengrenser.no i 2013
Videreføringen av byggutengrenser.no skal ikke være til hinder for at det i prosjektperioden kan
etableres egne prosjekter innen henholdsvis betong og mur; med egen organisering og finansiering.
Hovedoppgavene for byggutengrenser.no i perioden 2003-2012 er gjengitt i egen prosjektrapport
som framlegges til årsmøtet 30. august 2012 og de viktigste aktivitetene blir også videreført i 2013.
Innenfor de tidligere nevnte fokusområdene, vil vi legge inn følgende hovedaktiviteter:
Kommunisere bransjens løsninger på en troverdig og gjennomslagskraftig måte herunder
•
•
•
•
•
•

videreutvikle presentasjoner på web og sosiale medier
gjennomføre seminarer for byggherrer, rådgivere og arkitekter
bygge opp BETONGstudio
organisere bransjens arbeid med arkitekter og arkitektstudenter
delta i media med både egne og andre skribenters artikler
kommunisere bransjens gode løsninger gjennom annonsering

Fremme bærekraft herunder miljøegenskaper for bransjens produkter og løsninger herunder
•
•
•
•

koordinere arbeid med bransjens vedtatte miljøhandlingsplan
ivareta bransjens interesser i videreutviklingen av BREEAM NOR
sikre korrekte vurderinger ved bruk av klimagassregnskap.no
samle bransjen rundt felles miljødokumentasjon basert på epd

Bidra til å styrke rammebetingelsene for bransjen herunder
•
•

påvirke politiske prosesser innen bygg og miljøområdet
styrke rekruttering ved å presentere de grenseløse mulighetene i bransjen

Være et samlende forum for bransjen og fronte denne utad herunder
•
•
•
•
•

rykke ut i media for raskt å møte saker som krever felles aksjon
koordinere bransjens brannvernsarbeid gjennom BMB
koordinere deler av murbransjens arbeid gjennom Norsk Murforum
koordinere belegningssteinbransjens arbeid gjennom Norsk Belegningsstein
binde sammen betong- og murbransjen innen felles oppgaver

