
NfNs strategi 2015-2020  

Strategiens siktemål er en helhetsoppfatning av fagområdene Eiendom(utvikling og forvaltning) 

og øvrig arbeidsplass-støtte (Real Estate Facility Management – REFM) og omfatter 3 

prioriterte områder:   

        1. Organisk vekst 

 Bidrag til videre utvikling av fagområdet ved å følge opp og understøtte at 

medlemmene etter hvert i økende grad kan ta i bruk ledende og anerkjente former 

for REFM praksis i sine respektive organisasjoner.  

 Utvidelse av nettverkets medlemsbase gjennom å gi muligheter for partner-

medlemskap til service-leverandører, konsulenter, universiteter og andre 

utdannelsesinstitusjoner. 

For å unngå interessekonflikter må det etableres rutiner for differensiert tilgang til 

ulike typer informasjon.  

 

2. Fornyelse 

 

 Nettverkets navn foreslås endret til “Eiendom og øvrig arbeidsplass-støtte/REFM” for 

å differensiere og styrke fokus på de aktivitetene som utøves i nettverket.  

 Videre utvikling av nettverkets kunnskapsplattform skjer ved å vektlegge eiendoms- 

og arbeidsplass-faglige hovedemner gjennom  drøftinger i nettverkets faggrupper.  

 Endre fokus fra operative og taktiske emner til en mer strategisk retning i nettverkes 

aktiviteter og drøftinger mellom medlemmene. 

Nettverkets benchmarkingaktiviteter utvides til å omfatte flere nye områder innen 

REFM (fra nøkkeltall/KPI-er til læringsprosesser/Benchlearning). 

 Forsterket fokus på bestillerrollen/-organisasjonen, eiendom, nye arbeidsplass-

konsepter, lederskapsrollene, organisasjonsendringer samt leverandørstyring.   

 Studieturer, temadager og faggrupper tilpasses til nettverkets nye fokus og trender 

(vedr. Faggruppene, se eget dokument produsert av Kirsten). 

 

3. Samarbeid 

 

 Nettverket vil legge til rette for mer samhandling mellom medlemmene samt for 

muligheter til at medlemmene i enda sterkere grad kan bli direkte delaktig i de 

aktivitetene som nettverket organiserer.  

I tillegg til dagens tradisjonelle arenaer vil nettverket søke å forbedre samhandlingen 

med mer bruk av samarbeidsverktøy som web, sosiale media etc. 

 Nettverksmedlemmene skal gjennom å dele kunnskap og erfaring og å dokumentere 

dette, bidra aktivt til videreutvikling av modeller for ledende praksis innen Eiendom 

og øvrig arbeidsplass-støtte/REFM   

 For at nettverksmedlemmene skal være bedre forberedt på nye aktuelle trender og 

endringer i markedet skal det vises større oppmerksomhet mot internasjonalt 

samarbeid med andre relevante nettverk.  
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