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Endringer i byggenæringen – hva skjer?
Få med deg det siste av det siste……
Fredag 13. november kl 9-12, Tekna, Dronning Maudsgt. 15, 1. etasje, Oslo.
Påmelding via mail: post@prosjektledelse.org innen 11. november. Arrangementet er gratis.
Byggenæringen har mange gode prosjektledere. Flere av disse baserer seg på mange års erfaring, mens
andre tar steget opp som leder basert på varierende kursing og utdanning. Diskusjonene rundt
prosjektledelse omhandler ofte verktøy og metodikk, mens det viktigste - selve ledelsesaspektet ofte blir
glemt eller nedprioritert. Det ser dermed ut til at mange har glemt at hvis noe ikke fungerer hjelper det sjelden
å gjøre enda mer av det samme! En stadig internasjonalisering av næringen, hvor mange entreprenører og
medarbeidere kommer fra andre land og kulturer, setter også andre krav til dagens ledere, både linjeledere
og prosjektledere. Hvordan skal disse arbeide for å gjøre hverandre gode i et stadig skiftende miljø?

Tankesett må endres!
Innleder: Jørn Atle Forbord, Bygg21
Hvis noe ikke fungerer virker det sjelden å gjøre mer av det samme.
Bygg21 er et samarbeid mellom næringen og myndighetene for å utvikle en kunnskapsbasert,
bærekraftig og produktiv byggenæring. Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og høyere
produktivitet i byggenæringen, og Bygg 21 skal legge til rette for at dette kan skje.
Har byggenæringen et produktivitetsproblem? Er vi inkompetente og ineffektive? Blir vi tatt på sengen
av internasjonal konkurranse? Hva har vi i så fall tenkt å gjøre?

Prosjektledelse – på veg inn i tåka?
Innleder: Jørn Atle Forbord, Bygg21
Vårt inntrykk er at prosjektledelsesfager i de siste årene har blitt mer og mer akademisert. Det virker
som om alle leverandører av prosjektutdanning og –kursing blir målt på antall studiepoeng og i mindre
grad et praktisk læringsutbytte. Har pendelen svingt for langt?
Og hva skjer med utdanningen i ledelse og lederskap? Holder det med litt økonomisk forståelse og
kjennskap til Taylor og Maslow for å kalle seg leder? Prosjektledelse handler om å ta med seg teamet
inn i det ukjente – hva slags kompetanse trenger vi da?

Innovative anskaffelser - eByggsøknad
Innleder: Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK)
DIBK har sammen med KS KommIT gjennomført en innovativ anskaffelsesprosess om enkle byggesaker. Dette har
blir gjort ved god behovskartlegging, tidlig dialog med markedet, idekonkurranse og etterfølgende samarbeid mellom
flere leverandører.
Selvbetjeningsløsninger for byggesøknad er viktig for modernisering, forenkling og effektivisering av offentlig sektor.
Gjennom samarbeidet mellom leverandører er det laget en demonstrator som viser visjonen om fremtidige
selvbetjeningsløsninger. Denne bygger bl.a. på aktiv bruk av kart, plandata og digitale bygningsinformasjonsmodeller
(BIM). Nå jobbes det med å videreutvikle disse ideene i større sammenheng gjennom KS KommIt sitt prosjekt
eByggesøknad.

