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 Tjenestenivåavtale  

Nøkkeltall og benchmarking 

1.   Definisjoner 

1.1 Oppdragsgiver:  NfNs styre 

1.2  Leverandør:   Margrethe Foss 

     Org. nr. 993 117 676 

1.3 Avtaleperiode:  01.01.2015 – 31.12.2016  

2.  Beskrivelse av tjenesten 

2.1 Denne tjenesten er kjernevirksomhet i NfN.  

2.2 Som NfNs nøkkeltallsansvarlige skal Leverandør ha fullt ansvar for årlig innhenting av 

relevante regnskapsdata fra deltagende medlemmer til NfNs nøkkeltalls-database. Fra 

2011 har dette innbefattet utvikling og etablering av en egen nøkkeltallsmal og 

benchmarkingprosess for sykehusene som er medlem av NfN. Det vil si to parallelle 

nøkkeltallsprosesser. En for NfN’s ordinære medlemmer (Næring) og fra 2011 en ny 

prosess for sykehusene.  

2.3 Analysere tallmaterialet etter kriterier som besluttes av medlemmene/styret og på dette 

grunnlag utarbeide presentasjonsmateriale til det årlige nøkkeltallsmøte for dem som har 

meldt inn tall i databasen. Det er et viktig prinsipp for NfN at kun de medlemmer som 

leverer tall også skal få tilgang på tallene. Nøkkeltallbasen og tallene er NfNs eiendom 

og må ikke benyttes til annen aktivitet enn det de etablert for. 

2.4 Ved samme anledning foreslå for styret hvilke problemstillinger som bør fokuseres på 

nøkkeltallsmøtet, som grunnlag for videre benchmarking mellom medlemmene eller som 

benchmarking av arbeidsprosesser i NfNs arbeidsgrupper.  

2.5 Foreslå og gjennomføre forbedringer av nøkkeltall- og benchmarkingsprosessen  i 

henhold til medlemmenes behov og styrets vedtak, herunder se på andre måleparametre 

enn regnskapstall. Utviklingsarbeid av større omfatning organiseres som 

utviklingsprosjekt, se punkt 2.6. 

2.6 Arbeide videre med Utvikling/Webløsning. Prosjektet følger egen etablert 

prosjektbeskrivelse inklusive budsjett, se punkt 3.9 og vedlegg 2 (Spesifikasjon 

Webløsning per 03/02-2015). 
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3.  Leverandørens ytelser 

3.1 Delta i NfNs styremøter i løpet av året etter styrets beslutning.  

3.2 Sammen med den/eller de fra styret som følger opp arbeidet med nøkkeltallene 

vurdere aktuelle tallgrupperinger og bruk av tall fra nøkkeltall-databasen i 

forberedelsene til nøkkeltallsmøtet. Årlig å vurdere kvaliteten på den registreringsmal 

som benyttes ved innhentingen avmedlemmenes regnskapsdata basert på tidligere 

erfaringer og forøvrig innspill i løpet av året.  

3.3 På dette grunnlag begrunne og foreslå for styret registreringsmal for årets 

registrering. 

3.4 Innby medlemmene til registrering og være ansvarlig for å innhente  til fastsatte 

tidsfrister  registreringsdata fra medlemmene til den årlige nøkkeltallsdatabasen. Se 

3.2. 

3.5 Analysere innmeldte data, eventuelt i arbeidsgruppe med medlemmer, foreslå for 

styret aktuelle fokus-områder og forberede presentasjonsmateriale for det årlige 

nøkkeltallsmøtet/benchlearningsmøte. I 3.2. 

3.6 Være hovedansvarlig for utarbeidelse og trykking av nøkkeltallsrapport til 

nøkkeltallsmøtet og gjennomgang av denne på møtet. koordineres med den som er 

ansvarlig for eventuell tema-del på møtet.  

3.7 Utforme referat fra nøkkeltallsdelen av møtet, og komme med forslag til eventuelle 

oppfølgingsaktiviteter i løpet av året.   

3.8 Etter styrets ønske utarbeide sammenligningstall (gjennomsnittlige) mellom NfNs 

nøkkeltallsportefølje og andre det er interessant å sammenligne seg med.  

3.9 Etablere og lede et tidsbegrenset utviklingsprosjekt med hovedmål å foreslå 

forbedringer av nøkkeltall- og benchmarkingsprosessene i NfN.   

3.10 Holde oversikt over de representanter fra medlemmene som deltar i 

nøkkeltallsarbeidet.  

3.11 Forberede styresaker vedrørende nøkkeltall samt delta på styremøter etter avtale med 

styreleder. 

3.12 Bidra på FM ledermøtene ved behov etter avtale med styreleder og NfN sekretariat. 

3.13 Informasjon om nøkkeltall, benchmarking og bruk av nøkkeltall som 

styringsparametere til virksomhetsoppfølging og -utvikling på NfN webside. 

3.14 Gjennomføre veiledningsdag for de i virksomheten som fyller i nøkkeltallsmalen. 
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4. Oppdragsgivers ytelser 

4.1  Gjennom informasjon til medlemmene bidra til motivasjon for deltagelse i NfNs 

  benchmarkingsaktiviteter. 

4.2 Beslutte hvilken registreringsmal som skal gjelde hvert år. 

4.3 Beslutte hvilke definisjoner (definisjonslisten) som skal legges til grunn for 

registreringen i det aktuelle år. 

4.4 Beslutte tidspunkt for nøkkeltallsmøtet, herunder tidsfrist for registrering av 

regnskapsdata. 

4.5  Beslutte hvilket tallmateriale fra analysen av innmeldte tall som skal fokuseres i 

  nøkkeltallsmøtet og hvilke problemstillinger som skal foreslås videre behandlet, evt. 

  i arbeidsgrupper. 

 

4.6  Godkjenne programmet for nøkkeltallsmøtet/benchlearningskonferansen.   

4.7  Delta etter definert behov i oppfølgingsaktiviteter, i arbeidsgruppene og/eller i  

  oppfølging overfor det enkelte medlem. 

4.8 Oppnevne to representanter fra styret som skal ivareta den løpende kontakten mellom 

styret og leverandøren. 

5.  Avhengigheter og grensesnitt 

5.1 Leveransekvaliteten har særlig kritiske avhengigheter etter følgende prioritet: 

1) styreleder/nestleder  

2) leverandør av møtetjenester, webinformasjon og medlemspleie 

3) styresekretær 

4) oppnevnt representant fra styret som skal ivareta den løpende kontakten mellom 

styret og leverandøren. 

  

Dersom ikke annet er avtalt har Leverandør av møtetjenester etc. ansvar for 

forberedelser/innbydelser/innkallinger/oppfølging av alle typer møter unntatt møter for 

styret. 

Leverandør Nøkkeltall og benchmarking har et særlig ansvar for å etablere 

samarbeidsrutiner med 2) ovenfor som sikrer helstøpt gjennomføring av nøkkeltallsmøtet, 

samt relevant informasjonsflyt/-formidling med møter i faggruppene som tar opp viktige 

emner og materiale fra nøkkeltallsmøtet og som kan tilføre impulser til mer målrettet 

tallregistrering og aktuelle problemstillinger. 
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6.  Omfang av tjenesten 

6.1 Basert på erfaringer legges det til grunn at omfanget representerer innmeldte data fra  

  mellom 15 og 25 medlemmer og et antall bygninger på 20 til 30.  

6.2 For sykehusene legges det til grunn at omfanger representerer 5-10 sykehus som 

rapporterer for sine eiendomsporteføljer samlet 

6.3 Betydelige permanente avvik fra volumene nevnt over kan gi grunnlag for 

reforhandling. 

7.  Følgende kan leveres på forespørsel 

7.1  Delta på annen møtevirksomhet enn spesifisert under punkt 2 og 3 med presentasjon av 

«nøkkeltall, benchmarking og bruk av nøkkeltall som styringsparametere til 

virksomhetsoppfølging og –utvikling». Dette kan være på andre faggruppemøter enn for 

FM-lederne eller andre møter i NfN regi.  

8. Leveringsrutiner 

8.1 Fremgår av pkt 4. Detaljer er opp til leverandør. 

9.  Avtalt servicegrad for tjenesten 

9.1 Styret bestemmer på grunnlag av leverandørens forslag programmet for 

nøkkeltallsarbeidet med milepæler for utsending, innsamling, kvalitetssikting, 

rapportering, styrebehandling, osv.  

9.2   Nøkkeltallsmøtet/benchlearningskonferansen skal varsles (nettside, e-mail) til 

medlemmene minimum 5 måned før møtet. 

9.3  Tallmateriale og aktuelle problemstillinger til bruk under 

Nøkkeltallsmøtet/benchlearningskonferansen  skal  sammen med informasjon om 

temamøtedelen være ute hos medlemmene medio juni.  

9.4  Oppsummering fra nøkkeltallsdelen av møtet med eventuelle aksjonsplaner skal  

 være ute hos medlemmene senest 3 uker etter gjennomført møte. 

9.5  Deltagelse i eventuelle arbeidsgrupper avtales med styrets ansvarlige, alternativt med 

leder for arbeidsgruppen.  
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10. Håndtering av avvik ift. avtalt servicegrad 

Avtales med styret. 

11. Pris 

11.1 Arbeidet med nøkkeltallene for 2015 honoreres med: NOK 170 000 kr for NfN’s 

hovedgruppe og NOK  65 000 kr for sykehusgruppen og utbetales etter avtale- i 2014. 

Dette inkluderer mva., men ikke eventuelle avtalte reiser utenfor Oslo område. 

11.2 Arbeidet med Utviklingsprosjektet/webløsning (se pkt. 2.6) honoreres ift. vedtatt 

mandat og budsjett. Foreløpig budsjett for 2015 er 15 000 kr eks mva. og eventuelle 

avtalte reiser utenfor Oslo område. Se vedlegg 2. 

11.3 For tilleggsoppdrag i henhold til styrets bestilling ytes det en timegodtgjørelse på 

NOK 750 kr per time eks mva og reisekostnader utenfor Oslo i henhold til godkjent 

spesifikasjon (timeliste og reisekostnader). Fastpris i 2015 for veiledningsdagen er 

12 000 kr eks mva (se pkt. 3.14) 

11.4 For tilleggsoppdrag for NfN sykehus er  timegodtgjørelse på 850 kr per time eks mva 

og reisekostnader utenfor Oslo i henhold til godkjent spesifikasjon (timeliste og 

reisekostnader). Omfang avtales og faktureres NfN Sykehus direkte. 

11.5 For tilleggsoppdrag for NfN medlemmer tilknyttet nøkkeltallsarbeidet er 

timegodtgjørelse på 1000 kr per time eks mva. og reisekostnader utenfor Oslo i henhold 

til godkjent spesifikasjon (timeliste og reisekostnader). Omfang avtales og faktureres 

direkte med virksomhetene. Det er hverken leverandørens eller NfNs målsetning at 

denne aktiviteten er omfattende. 

11.6 Prisen skal årlig vurderes regulert med utgangspunkt i konsumprisindeksen på 

reguleringstidspunktet. 

12. Annet 

12.1. Denne avtalen kan forlenges, reforhandles, eller gjensidig termineres med 6 måneders 

oppsigelse. 

 

12.2. Konfidensialitetsansvar som for vanlige rådgivningsoppdrag. Arbeidet skal for øvrig 

utføres innen rammene av NfNs Etiske retningslinjer for behandling av nøkkeltall og 

benchmarking (Vedlegg 1 til denne SLA) 
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Oslo, 09.03.2015 

 

 

 

Magne Lea      Margrethe Foss  

Oppdragsgiver     Leverandør 

Styreformann NfN        

 

 

Vedlegg 1: NfNs Etiske retningslinjer for behandling av nøkkeltall og benchmarking 
Vedlegg 2: Prosjektplan  Webløsning og Veiledningsdag 03/02-2015. 


