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Kommissorium for FRI’s byggeriudvalg

Formål:
Udvalget varetager FRI’s indsats i byggepolitiske og byggetekniske spørgsmål, hvor det er
hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.
Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI’s medlemmer og til at
understøtte rådgivernes omdømme.

Opgaver:
Udvalget skal:
-

formulere FRI's byggepolitiske synspunkter.

-

formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for
rådgivningsydelser i relation til byggeri.

-

varetage branchens faglige interesser inden for byggeriet.

-

bidrage til at branchens interesser indenfor byggeri understøttes forsknings-, udviklingsog kompetencepolitisk.

-

Etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det
byggepolitiske område, herunder relevante DI udvalg og branchefællesskaber.

-

Kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter herunder
medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgets indsats skal sikre at branchens interesser varetages bedst muligt i forhold til alle
FRI’s medlemmer.
Udvalgets indsats skal ske under behørig hensyntagen til, at de pågældende emner typisk vil
udgøre en konkurrenceparameter mellem medlemsvirksomhederne.

Medlemmer og valgperiode:
Udvalget består af 8-12 medlemmer, der skal godkendes af FRI's bestyrelse. Herudover vil der i
udvalget være en repræsentant fra FRI’s FYR-Styregruppe.
Mindst et af udvalgets medlemmer skal også sidde i FRI’s bestyrelse for at sikre kommunikationen mellem udvalg og bestyrelse.

FRI-Håndbog, afsnit 3., FRI’s Byggeriudvalg, side 2 af 2

Juni 2014

Udvalgsmedlemmer udpeges for to år. Genvalg kan finde sted for yderligere to perioder af ét
års varighed.
Funktionsperioden er således maksimalt 4 år, dog fortsætter en afgået formand normalt som
medlem af udvalget det efterfølgende år.

Organisatoriske rammer:
Udvalget skal agere inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer, og det skal løbende holde
bestyrelsen informeret om de væsentlige aspekter i sit arbejde.
En gang om året laver udvalget en samlet rapportering til bestyrelsen.
Udvalget er pligtigt til at koordinere sin indsats med foreningens øvrige udvalg og bestyrelse.
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage opgaver eller emner med reference til
udvalget. Når en arbejdsgruppe nedsættes, skal dens opgave beskrives eksplicit i et
kommissorium, en aftale eller lignende. Det skal fremgå, i hvilket omfang arbejdsgruppen har
adgang til sekretariatsbistand, og hvis den har et budget, skal dette fremgå.

Budget:
Til sit løbende arbejde råder udvalget over et driftsbudget, som en gang om året fastsættes af
bestyrelsen. Endvidere kan udvalget søge bestyrelsen om økonomiske midler til gennemførelse
af projektaktiviteter.

Kommissoriet er godkendt af FRI's bestyrelse på møde 2014-03-06.
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