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Tillæg til ”Kommissorium: Taskforce for implementering af certificeringsordningen for brand og konstruktioner”
Som tillæg til kommissoriet, der blev vedtaget den 20. august 2020, har
taskforcen besluttet, at følgende fremover er gældende:
Taskeforce og sparringsgrupper
Styrelsen faciliterer et samarbejde mellem taskforcen og de fire sparringsgrupper, der er nedsat vedr. certificering, konstruktioner, brand og byggesagsprocessen. Sparringsgrupperne er nedsat med det formål at give styrelsen faglig sparring igennem bl.a. input til og drøftelser af faglige og
praktiske udfordringer under certificeringsordningen. Resultatet af drøftelserne kan bl.a. være, at der udarbejdes FAQ’er, eller at regler og vejledninger justeres.
Taskforcen vil drøfte tværgående emner samt være med til at prioritere
udfordringerne, der skal løses på kort og lang sigt. Sparringsgrupperne
kan behandle emner, som enten taskforcen eller styrelsen har identificeret.
Sparringsgrupperne kan også indstille emner, som taskforcen kan tage op.
Styrelsen er ansvarlig for koordineringen mellem taskforce og sparringsgrupper og vil sikre, at drøftelser fra de respektive grupper bliver formidlet imellem dem, så der sikres sammenhæng i arbejdet på tværs.
Issue-log
BPST vil registrere de udfordringer og løsningsforslag, der behandles på
møderne i taskforcen og sparringsgrupperne, i en ”issue-log”. Issueloggen vil danne grundlag for opgaveløsningen og bruges som redskab til
at formidle mellem sparringsgrupperne og taskforcen. Styrelsen er ansvarlig for opdatering og opfølgning på issue-loggen, men medlemmer af taskforcen eller sparringsgrupperne kan godt være udførende på de enkelte
initiativer.
Til hvert møde i taskforcen vil styrelsen fremlægge evt. opdateringer af
den fælles issue-log. Styrelsen vil i relevant omfang løbende fremsende
en opdateret udgave af issue-loggen til taskforcen.
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Mødekadence
Mødekadencen vil typisk være med 4-8 ugers mellemrum alt efter, hvad
der vurderes at være nødvendigt.
Organisering
Taskforcen består af 1-2 personlige repræsentanter for branche- og interesseorganisationerne, der har strategisk beslutningskompetence i egen
organisation. Bolig- og Planstyrelsen stiller som formand og sekretariat
for taskforcen med de nødvendige medarbejdere.
Følgende organisationer deltager i taskforcen:


DI Byg



DI Dansk Byggeri



Foreningen af Rådgivende Ingeniører



Danske Arkitektvirksomheder



Tekniq Arbejdsgiverne



Bygherreforeningen



Konstruktørforeningen



Kommunernes Landsforening



Bolig- og Planstyrelsen

Figur 1 – Organisering af taskforcen i forhold til sparringsgrupperne
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