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Arbejdsgrundlag for Stående Byggepanel 

Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byg-
geriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge 
byggeriets troværdighed. Videndelingen omfatter bl.a. partsindlæg og gennem-
føres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte 
nye emner og egne initiativer. Videndelingen formidles åbent med respekt for 
fortrolighed og må ikke miskreditere produkter, virksomheder eller personer. 

Idégrundlag 
Stående Byggepanel vil arbejde for: 
- Rettidig og tidlig videndeling og inspiration til initiativer, som kan imødegå og 

begrænse konsekvenserne af fejl, mangler og svigt i dansk byggeri.  
- Aktiv formidling af erfaringer vedrørende svigt og andre udfordringer i bygge-

riet. 
- At øge byggesektorens troværdighed både i forhold til bygningers kvalitet, 

gennemførelse af byggeprocessen samt anlægs- og driftsøkonomi. 
 
Deltagere 
Stående Byggepanel består af deltagere som: 
- Repræsenterer organisationer og videninstitutioner, der så vidt muligt dæk-

ker et bredt udsnit af byggeriets parter. 
- Forventes at bidrage aktivt i arbejdet i forhold til arbejdsgrundlaget. Der kan 

alene kræves betaling for forplejning ved panelmøder, og kun hvis det er an-
givet i indkaldelsen til panelmødet. Stående Byggepanel råder ikke over 
økonomiske midler til støtte for deltagernes initiativer. 

- Har sendt en anmodning ved e-mail el. til sekretæren med organisations-
navn, begrundelse samt navn og e-mail på repræsentant og evt. suppleant. 

- Er godkendt på panelmøde og indsat på deltagerlisten i bilag A. 
- Kan framelde sig deltagelse ved e-mail el. til sekretæren, hvorefter de fjer-

nes fra deltagerlisten senest på førstkommende panelmøde. 

Panel- og emnemøder 
Stående Byggepanel’s deltagere (panelet) videndeler på panelmøder: 
- Som afholdes to gange årligt eller hyppigere efter aftale. 
- Hvor deltagerne kan anmelde indlæg om relevante nye emner eller deltager-

nes egne initiativer, som de ønsker drøftet på kommende møde. Anmeldelse 
sker på e-mail til sekretæren senest 2 uger før mødet med angivelse af 
emne, indlæggets titel, fremlægger og kort resumé. 

- Som ledes af mødeleder, der vælges på første panelmøde i ulige år for 2 år 
ad gangen ved almindelig stemmeflerhed blandt panelets deltagere.  

- Som indkaldes af sekretæren, der vælges på første panelmøde i lige år for 2 
år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed blandt panelets deltagere. 

- Mødeleder og sekretær kan genvælges, og de kan støttes af et planlæg-
ningsudvalg på 3-5 deltagere, som bidragyderne kan udpege.  

- Som indkaldes med følgende dagsorden senest 4 uger før mødet: 
1. Dagsorden, referat og deltagere. 
2. Nye emner til behandling. 
3. Deltagernes egne initiativer og resultater. 
4. Formidling, udvikling og arbejdsgrundlag. 



 

2 

5. Næste møde og eventuelt. 
- Hvor planer for udvikling af Stående Byggepanel normalt behandles på før-

ste panelmøde i lige år med baggrund i oplæg fra sekretæren eller andre. 
- Som refereres af sekretæren, og som udsender det til godkendelse hos pa-

neldeltagerne senest 2 uger efter panelmødet og med svarfrist på 2 uger. 
Referatet påføres arbejdsgrundlagets introduktionstekst. 

- Hvor den enkelte deltager står inde for den viden, de fremlægger på mødet, 
og hvor de har 2 uger til at godkende det, de er refereret for i mødereferatet 
og præsentationer. Stående Byggepanel indestår ikke for rigtigheden af den 
viden, der deles og refereres til fra møderne – det gør de aktuelle deltagere. 

Panelet kan også videndele på emnemøder, som behandler ét emner mere ind-
gående, som indkaldes af flere deltagere i fælleskab med mindst 4 ugers varsel, 
og som refereres af sekretæren og formidles på hjemmesiden. 

Fremlæggelse af nye emner  
Stående Byggepanel kan behandle nye emner på et panelmøde ved at: 
- Deltager anmelder et nyt emne og orientere om det typisk i 5 minutter. 
- Panelet drøfter emnet fx ud fra dets omfang og konsekvenser for bygningers 

sikkerhed, sundhed, kvalitet eller holdbarhed samt økonomi for brugere, 
ejere, byggeparter eller samfundet. 

- De enkelte deltagere kan tilkendegive deres interesse i at bidrage med for-
midling, løsninger eller afdækning af emnet gennem egne initiativer.  

Orientering om deltagernes egne initiativer 
Stående Byggepanel kan behandle egne initiativer på panelmøder ved at: 
- Deltager anmelder indlæg og orienterer om det typisk i 5 minutter. Initiati-

verne skal have relevans i forhold til arbejdsgrundlaget, emner eller udviklin-
gen af Stående Byggepanel. 

- Panelet kan stille spørgsmål til deltagernes egne initiativer, og de kan tilken-
degive deres interesse i at bidrage. 

Formidling 
Stående Byggepanel kan formidle viden fra møder under hensyn til: 
- At nye emner og egne initiativer, som deltagerne drøfter på møder, som ud-

gangspunkt skal være åbne og ikke fortrolige, og at man ikke kan støtte ret 
på dem. Dette gælder også referater mv. fra møder.  

- At deltagerne er opmærksomme på, at viden ofte er foreløbig og ikke altid er 
fuldt dokumenteret, at indlæg og debat er partsindlæg, og at formidling ikke 
må miskreditere produkter, virksomheder eller personer. 

- At deltagerne informerer om emner og initiativer i eget navn, at det er angi-
vet i referatet, og at andre kilder til informationer også er tydeligt angivet.  

- At referater kan indeholde et sammendrag af deltagerdialoger, som ikke er 
navngivet, men det er ikke et udtryk for Stående Byggepanels holdning. 

- At sekretæren kan orientere myndigheder om væsentlige emner, initiativer 
og udviklingstemaer med baggrund i referater fra møder. 

- At sekretæren på hjemmeside kan formidle offentligt om arbejdsgrundlaget, 
deltagerlister, referater, præsentationer, udvikling ol., når de er godkendt af 
panelet og forfatterne. Hjemmesiden er Stående Byggepanels ejendom. 

- At mødelederen kan afgive en erklæring eller lignende på vegne af Stående 
Byggepanel, hvis der er konsensus herom på panelmødet. 
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