
Veildning for parter som ønsker en sak behandlet i BFJR.

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) ble opprettet i 1977. Det består av 8 fagpersoner som har ulik
bakgrunn og erfaring. Av disse skal det til enhver tid være minimum to jurister, der minst en skal være fra et
av de juridiske fakultetene og en advokat. Rådet fungerer som et tvisteløsnings- og responsumorgan for
bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen over hele Norge. Henvendelsene kommer både fra parter som
ønsker bistand i å løse en aktuell konflikt, og parter som ønsker avklaring på sin egen posisjon.

Behandlingen rådet begynner ved at den eller de som ønsker, henvender seg skriftlig til sekretæren via å
fylle ut og sende inn «Skjema for henvendelse til BFJR». Se om dette under "Kontakt rådet".

I forbindelse med utfyllingen av skjemaet vil det være en forutsetning at man har satt seg inn i BFJR sine
saksbehandlingsregler. BFJR sine sakbehandlingsregler finner man under fanen «Saksbehandlingsregler». I
dette dokumentet beskrives både hvilke typer saker Rådet behandler, kravene til partene mhp.
dokumentasjon og prosess, Rådets behandling og honorarberegning. I særlig grad oppfordrer vi
selvprosederende parter til å sette seg godt inn i reglene før man henvender seg til Rådet.

Etter mottak av «Skjema for henvendelse til BFJR» vil Rådets sekretæren ta kontakt og det avklares om
saken er egnet for behandling i Rådet. Tas saken til behandling avklares den videre prosessen mellom
sekretæren og partene. Rådet bruker en Sky-løsning for dokumenthåndtering og prosessen er beskrevet i
«Saksbehandlingsreglene»

Etter at en sak er kommet inn, fordeles den internt i Rådet til to rådsmedlemmer som forbereder saken for
Rådets behandling i felles møte. I fordelingen av saker legges det vekt på bredden i rådsmedlemmenes
erfaringer og kunnskap slik at sakstypen og de spørsmål som reises, vil være avgjørende.

Etter at de skriftlige innlegg er kommet inn og koordinert av rådets sekretær, og to av rådets medlemmer har
forberedt saken som beskrevet over, gjennomgås saken i møte, hvor medlemmene diskuterer både sakens
bakgrunn og hvilke konklusjoner som bør trekkes. Deretter lager saksansvarlig et komplett skriftlig utkast
som sirkuleres blant medlemmene før det vedtas som rådets endelige uttalelse.

Når alle rådets medlemmer på denne måten har gitt sin tilslutning, setter sekretæren uttalelsen i stil og orden,
og sender den ut til den eller de som har henvendt seg.

Behandlingstiden kan variere. Normal behandlingstid er 2-3 måneder. I oppmanns- og voldgiftssaker må man
følge prosessuelle regler som innebærer at saksbehandlingen blir noe mer omstendelig. Slike saker kan
dermed ta lenger tid.

Kostnadene er begrenset og fastsettes av rådet selv i tilknytning til den enkelte sak. Mer om dette i
«Saksbehandlingsregler».


