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Høring endringer i byggesaksforskriften
NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og
teknologer med over 87 000 medlemmer. Mange av våre medlemmer arbeider innenfor bygg- og
anleggsbransjen og er opptatt av seriøsitet i næringen.
Tydeliggjøring av at faglig ledelse skal være fast ansatt
NITO er enig med departementet i at det er viktig å sikre en felles forståelse for begrepet faglig ledelse
og støtter forslaget til definisjon.
Vi mener det er viktig at faglig ledelse skal være fast ansatt slik at man unngår uheldige situasjoner der
faglig ledelse blir leid inn på prosjekt uten å ha full myndighet til å utføre lederskapet. Det er videre
fornuftig at det er bedriften i helhet skal inneha kompetansen for å utøve faglig ledelse.
NITO ber likevel departementet vurdere å ta inn passus i bestemmelsen med et minimumskrav til hvor
liten stillingsbrøk faglige ledelse kan ha for å oppfylle kravene til å reelt kunne følge kravene som
følger av forskriften.
Utvidelse av antall utdanningsnivåer – større anerkjennelse av fagskoleutdanning
NITO er enig i forslaget til ny inndeling av utdanningsnivåer. At foretak med faglig ledelse med
fagskole (120 studiepoeng) kan få sentral godkjenning og erklære ansvarsrett på flere områder er i
tråd med NITOs syn.
Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt videreutdanning
NITO ønsker velkommen en oppmyking av regelverket, slik at relevant arbeidserfaring før
videreutdanning skal telle med. NITO mener forslaget vil kunne bidra til at flere innen bygg- og
anleggsfagene tar etter- og videreutdanning.
Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket
Det er positivt at departementet foreslår at bedriftene kan synliggjøre sin utførerkompetanse. Det kan
likevel stilles spørsmål ved om verdien av forslaget, da det legges opp til at dette er frivillig og at
informasjonen neppe vil bli kontrollert av DIBK. Fraværet av kontroll kan føre til at useriøse aktører vil
velge å føre opp kompetanse de ikke besitter.
Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral
godkjenning
NITO støtter forslaget og mener det kan være et bidrag for å unngå at useriøse bedrifter kan kalle seg
sentralt godkjent. NITO er likevel litt overrasket at det ikke følger med en undersøkelsesplikt for DIBK
for å dokumentere eventuelle gjentatte brudd på de reglene som er opplistet i forskriftsforslaget.
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