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Politisk regelverk for byggesaker
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Ungdomspanelet tek saka til orientering
Bakgrunn
I eit byggeprosjekt er det normalt fire aktørar som har ei rolle i gjennomføringa.
Det er eigar som vedtek prosjektet og er ansvarleg for finansiering, brukar som
skal bruke bygget, utførande som skal gjennomføre byggeprosjektet og det
offentlege som vedtek reguleringsplanar og godkjenner at byggeprosjektet er satt
opp i høve til gjeldande lover og reglar.
I eit politisk system er eigar det same som politisk nivå. Og kompetansen i dei
politiske utvala er ikkje (og skal ikkje vere) spisse inn på korleis styre eit
byggeprosjekt. Det er administrasjonen si oppgåve å legge fram prosjektet på ein
slik måte at politikarane kan demokratiske val knytt til mellom anna strategiske og
verdibaserte problemstillingar.
Likeeins har også brukarane av bygget behov for å vite når og kva kan og skal dei
bidra med inn i byggeprosjektet.
Difor vart det allereie i 1992 fremja eit reglement for politisk styring av
byggeprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette har sidan vore revidert 3
ganger for å tilpasse seg nye entrepriseformer og ny politisk organisering.
I 2012 kom den første stortingsmeldinga for bygg- og anleggsbransjen (Stm 28).
Bygg- og anleggsbransjen er Noregs største landbaserte næring med årlig
verdiskapning på over 600 mrd kr. I vårt fylke er det ca 3000 bedrifter med rundt
11000 tilsette. Data frå Statistisk sentralbyrå synte at bransjen i tillegg til å være
størst også var den med lågast produktivitetsvekst i landet. I høve til
gjennomsnittet har det vore negativ utvikling frå 2000 – 2016.
I tillegg opplever mange husbyggarar (offentlege og private) utfordringar med bygg
som ikkje blir overlevert med forventa kvalitet.
Noko måtte gjerast, og det vart oppretta eit program - Bygg21 - underlagt
kommunaldepartementet.
Bygg21 vart avslutta desember 2020, men har levert ei lang rekke utgreiingar,
vegledarar og anbefalingar om korleis byggebransjen kan bli meir berekraftig.
Ei av desse publikasjonane er kalla Neste steg-modellen. Den setter alle dei fire
perspektiva i eit byggeprosjekt i samanheng.

Det vert no også utarbeid ein Nasjonal standard for gjennomføring av
byggeprosjekt basert på denne modellen. Bygg- og eigedomsavdelinga i
fylkeskommunen ynskjer derfor å revidere dagens regelverk for å legge seg tettare
på stegmodellen.
I tillegg ynskjer vi å få betre fokus på korleis vi kan utvikle meir berekraftige bygg
gjennom samarbeid med aktørar utanom fylkeskommunen.
Kort gjennomgang av kvart steg (sjå vedlegg for meir utfyllande informasjon)
Steg 1 – Strategisk definisjon
I dette steget skal eigar (politikarane) vedta dei langsiktige strategiske rammene
for korleis vi utviklar byggemassa til fylkeskommunen. Her ligg vedtaka i hovudsak
til fylkestinget.
I dette steget skal også berekraft og samarbeid med andre aktørar utgreiast.
Steg 2 - Program og konseptutvikling
I dette steget skal innhaldet i bygget definerast nærare og det skal leggast ei plan
for korleis prosjektet kan gjennomførast. Her vert kva for samfunnsmål og
effektmål prosjektet skal gje vedtatt. Viktigaste avgjerdsla ligg her til fylkestinget.
Steg 3 – Bearbeiding av vald konsept
No vert det teikna ut detaljerte teikningar som syner korleis brukarane sine behov
(rom) vert løyst. Prosjektet sine resultatmål og økonomiske rammer vert vedtatt.
Til resultatmåla ligg eks framdrift, økonomi, HMS, miljøambisjonar etc.
Viktigste avgjerdsla ligg til fylkestinget.

Steg 4 - Detaljprosjektering
No tar dei prosjekterande og utførande over prosjektet beskriv korleis prosjektet
skal byggast. Utbyggingsutvalet følger opp at prosjektet held seg innanfor
rammene sine.
Steg 5 - Produksjon
I steg 5 startar bygginga av bygget. Utbyggingsutvalet følger opp at prosjektet held
seg innanfor rammene sine.
Steg 6 – Overlevering og ibrukstaking
Etter gjennomføring startar eit omfattande arbeid med å ta over bruket og gjere
det klart for brukarane. I tillegg skal prosjektet reviderast og evaluerast.
Rekneskapen leggast fram for fylkestinget.
Vurdering
I dette regelverket er ikkje handsaming av byggeprosjekt i høve til dømes
ungdomspanelet vurdert. Difor fremjast saken for å få tilbakemelding på korleis
ungdomspanelet vurderer si rolle i slike prosjekt.
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