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Publikasjonskomiteen
«Mandat/målsetting
Formål:
Publikasjonskomiteen er faglig ansvarlig for det som utgis av publikasjoner,
rapporter, brosjyrer og annet faglig stoff i regi av NB.
NBs publikasjonsserie har delvis formell, delvis uformell status som normgivende
dokumenter. Publikasjonskomiteen har ansvar for at disse dokumentene er godt
koordinert med standarder og regelverk på området, og at publikasjonene beskriver
beste praksis.
Publikasjonskomiteen skal initiere og følge opp aktiviteter på prosjektbasis.
Aktivitetene skal være motivert ut fra behovet for nasjonal koordinering,
standardisering eller kompetanseoverføring innenfor aktuelle virksomhetsområder.
Publikasjonskomiteen har ansvar for å følge med i standardiseringsarbeidet og se til
at betongfagets interesser blir ivaretatt. NB har en samarbeidsavtale med Standard
Norge og har årlige møter for å evaluere samarbeide og planlegge videre samarbeid.
Aktiviteter initiert av publikasjonskomiteen skal samordnes med beslektede
aktiviteter i andre komiteer i NB, og i andre organisasjoner.
Komiteen legger til rette for at publikasjoner, rapporter og annet faglig stoff
presenteres som kurs, på lokale medlemsmøter eller NB dag/årsmøteseminar.
Sammensetning av komiteen skal være et «bransjetverrsnitt».
Arbeidsform:
Publikasjonskomiteen skal utarbeide en aktivitetsplan med et budsjett innenfor den

økonomiske rammen gitt av styret. Komiteen skal etablere prosjektgrupper og
bevilge ressurser i samsvar med målsetningen for hver enkelt aktivitet. Prosjektenes
målsetting og arbeidsform avtales direkte mellom publikasjonskomiteen og
prosjektgruppen. Det kan også være aktuelt å bevilge ressurser direkte til aktiviteter i
andre organisasjoner.
Prosjektgruppene skal arbeide selvstendig og skal rapportere til publikasjonskomiteen.
Publikasjonskomiteen skal påse at arbeidet gjennomføres i tråd med NBs interesser og
beste praksis i bransjen.
Utkast til publikasjoner sendes ut på høring etter at dette er akseptert av
publikasjonskomiteen.
Ferdige publikasjoner, rapporter og annet faglig stoff godkjennes av publikasjonskomiteen.
før utgivelse.
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Samarbeid med andre virksomhetskomiteer:
Publikasjonskomiteen skal holde nær kontakt med de øvrige virksomhetskomiteene.
Økonomi:
Publikasjonskomiteen tildeles årlige budsjettmidler foreslått av styret og godkjent av
årsmøtet. Hver prosjektgruppe tildeles midler fra publikasjonskomiteen.

Prosjektgruppene kan søke eksterne midler også for aktiviteter som gjennomføres i
regi av NB. Slike søknader skal godkjennes av styret i hvert enkelt tilfelle slik at
søknader om midler samordnes fra alle komiteer i NB. Det betales normalt ikke
honorar for komitéarbeid. Reisekostnader kan dekkes av komiteen ved behov.
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