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        Stor dag ved NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, 5. november 2015: 

        Styresekretær i NfN, Olav Egil Sæbøe tildeler NfNs pris til beste Masteroppgave 2015 

        i Eiendomutvikling og -forvaltning til  Paul Marhaug på NTNUs Bransjedag for oppgaven: 

                                   «Kirkebyggforvaltning i framtidig kirkeordning».   
        Øvrige pris-kandidater, Laurense Lie Rypdal og Peter Johann Hareide. 
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Årsberetning 2015 

1. Aktivitetssammendrag 
 
Aktivitetene i 2015 i antall møter har vært på omlag samme nivå som i fjor.  
Det har vært holdt totalt 8 møter i 5 faggrupper. Det har vært mellom 11 og 27 deltagere på 
hvert faggruppemøte, snitt ca 20. To møter er av ulike grunner blitt avlyst. Til et møte i 
gruppen FM-ledelse hvor det var påmeldt 31 kunne bare 15 møte, som følge av snø og 
trafikkvansker. 
Det er holdt 2 temamøter, det ene hos ROM Eiendom sammen med Årsmøtet 20. mars. Det 
andre var de årlige Temadagene 4.- 5. november i Trondheim. Dag 2 var tildels samordnet 
med NTNUs Bransjedag.  
Det er  holdt to Nøkkeltalls-/Benchlearningsmøter – for gruppene Næring og Sykehus. For 
første gang hadde Næring-gruppen møtet i 2. halvår, 2. september. Sykehusene hadde 
møtet 14.-15. september. Begge møter på hotell ved Gardermoen.  
Alle møtene er nærmere beskrevet i egne kapitler i denne beretningen. 
 
I likhet med tidligere år tildelte NfN også i 2015 en pris/et reisestipend til student(er) som 
etter en samlet vurdering av NTNU og NfN har gjort seg fortjent til en slik oppmerksomhet 
etter fullført Masteroppgave i studiet Eiendomsutvikling og –forvaltning/FM. 
Prisen – et stipendbeløp på kr. 15 000,- ble tildelt Paul Marhaug, for Masteroppgaven 
«Kirkebyggforvaltning i framtidig kirkeordning».   

Nettsidene www.nfn-fm.no oppdateres fortløpende med referater og presentasjonsfiler fra 
NfNs møtevirksomhet, både temamøter, faggruppemøter og nøkkeltalls- og 
benchmarkingmøter. 
I likhet med tidligere år viser statistikkene at medlemmene bruker denne informasjonskilden 
lite.Det er gjort noen mindre endringer i funksjonalitet for å blant annet å søke på artikler og 
annen informasjon. Tilgang til mye av innholdet på websiden krever pålogging, blant annet 
av hensyn til beskyttelse mot uvedkommende av verdifull erfaringsutveksling og informasjon 
som medlemmene gir til hverandre på møtene.  
Som medlem kan du lett skaffe deg tilgang/lage passord ved egen hjelp (se oppe til høyre på 
oppslagssiden, www.nfn-fm.no ) eller ved å henvende deg til sekretariatet (post@nfn-fm.no) 
dersom du har glemt brukernavn og passord.  
Nettverksarbeide handler mye om å gi av egne erfaringer for å få tilgang til og nytte av andre 
sine erfaringer. Den enkelte medlems egen innsats i NfN er den viktigste suksessfaktor for 
selv å oppnå nytteverdi. Nettsidene byr på flere muligheter for kommunikasjon mellom 
medlemmene og med styret. 
 
 
Medlemmer 
NfN har i løpet av 2015 hatt 47 betalende medlemmer.  

Styret har utarbeidet en oversikt over medlemmer fordelt på de kategorier kjernevirksomhet 
de representerer, den viser følgende: 
 
 

http://www.nfn-fm.no/
http://www.nfn-fm.no/
mailto:post@nfn-fm.no
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2. Fremtiden og utfordringer  

Styret påbegynte i 2014 arbeidet med å revidere strategidokumentet. Styret mener at 
det er viktig at Nettverket i størst mulig grad oppfyller medlemmens krav og ønsker til 
nettverket. 

I 2015 har vi fortsatt dette viktige arbeidet 

Vi gjorde i slutten av 2014 en detaljert medlemsundersøkelse hvor vi fikk god 
tilbakemeldinger på viktige spørsmål som har gitt meget gode føringer på den 
endelige utforming av strategidokumentet.  

Et av Nettverkets hovedoppgave har helt fra starten vært å utføre nøkkeltallsarbeidet. 
I 2015 var første året vi tok presentasjonen av nøkkeltallene og benchlearningen som 
et landarrangement. Det ser ut til at det er god oppsluttning blant medlemmene å 
fortsatt å gjøre dette på land, men vi må passe på å ikke miste egenarten vi hadde 
når vi hadde dette på Kielferjen (og tidligere Danskebåten). Det er vanskelig å få den 
sosiale delen like bra på et seminar på et hotel i nærheten av Oslo, noe som naturlig 
nok medfører at noen reiser hjem om kvelden mellom dag en og to. Styret vil arbeide 
videre med å prøve å forbedre den sosiale delen enda bedre samtid som vi vil 
forsette med den gode kvaliteten på den faglige delen. 

En annen sak styret har vært opptatt av er å få en mest mulig enkel innlegging av 
nøkkeltallene for medlemmene, dette kan gjøre det lettere for flere å delta og også 
mulighet for å legge inn flere lokasjoner for medlemmer som ønsker dette. I den 
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forbindelse har vi i 2015 gjort en forstudie for å se på hvordan vi kan få et WEB  
 
grensesnitt for datainnleggingen. Dette har vi også sett at medlemmene støtter, Dette 
vil vi jobbe videre med i 2016 med tanke på å få dette klart til innleggingen av tallene 
for 2016, våren 2017. 

Styret har lagt mye arbeid i å forbedre faggruppe og fokusmøter. Det viser seg at det 
er stor interesse og oppslutning om de eksisterende faggruppene. Disse fyller et 
behov blant medlemmene og det jobbes kontinuerlig med å tilpasse emner og 
innhold i faggruppemøtene samt vurdering av nye fagområder, slik at medlemmene 
får kvalitet og utbytte av medlemsskapet som de bør kunne forvente.  
Vi har også arrangert noen fokusmøter i 2015. Dette er møter som tilbys alle 
medlemmene uten at de retter seg mot emner som naturlig hører hjemme under 
faggruppeoverskriften. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. 

NfNs Visjon og Strategi 
Det nye strategidokumentet for NfN vil bli gjennomgått på årsmøtet. 
«NfNs Visjon og Strategi 2016-2021» følger som vedlegg til denne årsberetningen.  
 
Møtestrukturen: 

Styret har besluttet at møtestrukturen i 2016 i grove trekk blir den samme som tidligere: 
 
Årsmøte:  
inkl. foredrag med faglig fokus: Varighet ca 1/2 dag. 

Nøkkeltall/”Benchlearning”-møte:  
Varighet 1 dag  

Fokusmøte/Temamøte (ett eller flere):  
- som tar opp særlig aktuelle faglige tema: 
Behov vurderes i løpet av året. ½-dagsmøter, evt ett møte med varighet 1 1/2  dager.  

Faggruppemøter: 
Varighet, vanligivis ca 3/4 dag. 

 

3. Europeisk nettverkssamarbeid i EuroFM 

NfN har i en årrekke vært medlem av det europeiske nettverkssamarbeidet i EuroFM 
(www.eurofm.org) EuroFM har flere faste nettverksgrupper som har møter 2-4 ganger i året: 
Practice Network Group, Research Network Group, Education Network Group, Corporate 
Associates’ Network Group. Det arrangeres årlig en større konferanse «European Facility 
Management Conference» (EFMC) som vanligvis samler mellom 6-800 deltagere. EFMC 
2015 var i Glasgow og EFMC 2016 er i Milano 8.-9 juni.   
 
NfN er medlem nr. 41 i EuroFM og får en redusert medlemspris på EFMC-konferansene,  
ved å oppgi medlemsnummeret ved registreringen. 
(Registrering på:  http://www.efmc-conference.com). 
 

 
 

http://www.eurofm.org/
http://www.efmc-conference.com/
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4. Styresammensetningen i 2015  Valgt for Gjenværende peiode 

 
Erick Beltran, Statoil     1 år  0 år (på valg) 
Gina Marie Johansen (Universitetssykehuset i  
Nord-Norge)        2 år   1 år 
Kari Mengshoel, Nordea     2 år   1 år 
Audun I. Helgeland, Schlumberger    2 år  0 år (på valg) 
Magne Lea, BP (styreleder)     2 år  1 år  
Sidsel Thompson,  Technopolis (nestleder)   2 år   1 år  
Henning Verløy, Telenor Eiendom    2 år   1 år  

 
5. Styrearbeidet i 2015 

Styret har hatt 7 fysiske møter og ett  virtuelt møte i løpet av året. 
Siden styremedlemmene arbeider i ulike deler av landet viser det seg vanskelig å samle alle 
til alle møter. Erfaringen fra det virtuelle møtet var meget god og det blir i 2016 lagt om til 
flere styremøter av samme slag.  
Styret i 2015 fortsatt arbeidet med de viktigsstte sakene fra året før: 
- Kvalitetsforbedring på nøkkeltallsregistrering/nøkkeltall og «benchlearning»  
- Vurdering av NfNs arbeidsstrategi som faglig nettverk i lys av faglige trender og 
  medlemmenes tilbakemeldinger. 
Styret har oppnevnt ansvarlige fra styret til å delta i programarbeidet for faggrupper og 
nøkkeltallsmøte/temamøter samt utviklingsarbeidet for nøkkeltallsregistrering og 
benchmarking/benchlearning-arbeidet. 
 

6. Medlemsmøter 2015  

Temamøte og NfNs årsmøte 2015 
Temamøte og NfNs Årsmøte ble avholdt hos Multiconsult, 20. mars 2015. NfN har de senere 
år valgt å kombinere Årsmøtet med et besøk hos en interessant bedrift og med belysning av 
faglige emner som forventes være interessante og nyttige for medlemmene.  
Foredragene fra Multiconsult var: 
Vi får de bygga vi fortjener, eller…..? Presentasjon av FOU-prosjektet OSCAR Ved Anne 
Kathrine Larssenø  
«Ny forebyggende forskrift – nye krav – er du og din organisasjon beredt?» Snart kommer ny 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Ved Eivind Løken. 
«Utøver du ditt ansvar som bygningseier og brukervirksomhet?» Når vi som brannrådgivere 
er ute og «ser» observerer vi ofte at systemene og rutinene eksisterer, men at det kan være 
store avvik i etterlevelsen. Vi utfordrer dere i en interaktiv seanse. Ved John Erling Strand. 

På NfNs årsmøte var 9 medlemsbedrifter representert, Technopolis AS, BP, NTNU, Rom 
Eiendom, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Oslo Kommune, EBY, Statoil, Statsbygg og 
Norges Bank.  

 
NfN Nøkkeltallmøte 2015 
Etter ønske fra en del av medlemmene om et kortere arrangement på land, ble årets 
Nøkkeltallmøte avholdt 2. september på Radisson Blu Airport Hotel på Gardemoen. Det var 
levert inn nøkkeltall for 23 bygg til benchmarkingen.  
Innleggene og diskusjonene fokuserte på årets resultat sett i forhold til siste års utvikling og 
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markedstrender. Hva som ligger bak tallene med hensyn til kvalitet og måloppnåelse ble 
forsøkt belyst. Hva vi kan lære av denne sammenhengen og hvordan vi kan bruke læringen 
konkret i virksomhetenes forbedringsarbeid, både internt i FM virksomheten og i 
kommunikasjonen med kjernevirksomheten. Sammenhengen mellom nøkkeltall, strategisk-
FM og verdiskaping for kjernevirksomheten.  
 
18 medlemsbedrifter var representert med tilsammen 39 deltakere. 

NfN Temadager 2015 
Høstens NfN Temamøte ble avholdt på Britannia Hotel i Trondheim 4. - 5. november 2015 
Tema: Hva er en TFM avtale? Hvordan vurdere og følge opp FM-avtaler ved hjelp av SLAer, 
KPIer og brukerundersøkelser. 
FM-bransjen snakker om TFM (Total Facility Management) men hva er det egentlig? Vi 
inviterte et medlem, en teoretiker og en leverandør til å belyse dette nærmere og bidra til en 
felles forståelse av begrepet. 
Hvordan følge opp FM- og TFM-avtaler gjennom SLAer og KPIer? Hvordan ta ut potensialet? 
Hvordan opprettholde kvalitet? Hvordan bruke Rapporteringsverktøy og Brukerundersøkelser 
for vurdering av avtalen og tjenestene. Det ble presentert eksempler og erfaringer innenfor 
områdene fra medlemsbedriftene. 
 
NfN Styret hadde i år som i fjor valgt å holde NfNs temamøte i tilknytning til NTNUs 
bransjedag slik at medlemmene kunne få med seg begge arrangementene. På dag 2 ble det 
derfor lagt opp til et parallelt program slik at deltakerne kunne velge mellom NTNUs foredrag 
og en NfN workshop.  
 
16 medlemsbedrifter var representert med 23 deltakere på dag 1 og noen færre på workshop 
dag 2. 

7. NfN Faggrupper – Aktivitetsrapport 2015  

Det har vært god aktivitet i faggruppene og flere nye deltakere har kommet til. Mange av 
medlemsbedriftene har bidradd - som vertskap for fagmøtene, som foredragsholdere og som 
engasjerte møtedeltakere. Referater og presentasjoner fra møtene finnes på NfNs web-side 
www.nfn-fm.no. Her følger en oversikt over faggruppemøtene som har vært avholdt: 
 

NfN Faggruppen  Energi og Miljø  
Møtet ble avholdt tirsdag 6. januar 2015, kl. 10-15, Sannergata 2, Oslo. 
Vertskap: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet ved Cathrine von Krogh, Seniorrådgiver, 
eiendomskontoret 
Temaer: 
Presentasjon av NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratets eiendomsavdeling og hva vi jobber 
med mht. energi og miljø. Ved Cathrine von Krogh. 
Energimåling og energioppfølging. Hvorfor dette er viktig.  Eksempler på hva man kan oppnå 
av besparelser. Hvordan motivere for å oppnå energireduksjon. 
Ved Ole Anders Fiskum, leder Entro Oslo 
Gjennomføring og resultat av  energi- og miljøprosjekt i Statoil. Ved Geir Bruun, gruppeleder 
energi,  Sweco Norge AS. 
NfN Nøkkeltall 2014, spesielt om utviklingen innen energi.  Ved Johannes Snilstveit, 
Seksjonssjef Administrative tjenester, Skatteetatens IT- og servicepartner. 
”Runde rundt bordet”.  
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Møtet ble gjennomført med 17 deltakere, 19 påmeldte, fra 6 medlemsbedrifter. 
Diakonhjemmet, Handelshøyskolen BI, Norges Bank, Skatteetaten, Sykehuset Østfold HF og 
NAV/Arbeids-og velferdsdirektoratet. 
Møtet skulle etter planen vært avholdt 27. oktober 2014, men ble flyttet pga få påmeldte.  
 
NfN Faggruppen Drift og vedlikehold 1/2015 
Møtet ble avholdt mandag 23. mars 2015, kl. 10:00 – 15:00, Rom Eiendom AS. Oslo. 
Vertskap: Rom Eiendom AS ved Hallvard Ekker, Fagansvarlig tekniske anlegg 
Gruppeleder: Kjell Sirevåg, Leading consultants GBS BSC FM, Statoil. 
Programgruppe: Kjell Sirevåg, Hallvard Ekker, Jørgen Frisak, OUS og Vidar Øverli, 
Forsvarsbygg,  
Temaer: 
Rom Eiendom AS– kort intro ved Hallvard Ekker . 
-Erfaring med eiendomsdrift i Rom Eiendom, (TFM avtale med ISS) 
-Erfaringer med  Bream in use i Rom Eiendom. 
Undervisningsbyggs arbeid med automatikk og toppsystem. Ved Lars Martin Asmyhr, 
Undervisningsbygg Oslo Kommmune.  
BIM i Drift i Forsvarsbygg, startfasen, status. Ved Øyvind Olav Lødten, Forsvarsbygg. 
Presentasjon av arbeidet med Standarden prNS 6425 Krav og anbefalinger ved anskaffelse 
av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)  
Ved Unni Mogstad Simensen, Asker Kommune, representant Standardiseringsrådet.  
SLA for Drift og vedlikehold i Statoil:  Erfaringer med implementeringen av TFM avtalen 
innen D&V. Hvordan holde kompetansen på bygget oppe? Ved Kjell Sirevåg. 
 
Møtet ble gjennomført med 20 deltakere, 24 påmeldte fra  12 medlemsbedrifter.  
AHUS, DNB, Diakonhjemmet, Forsvarsbygg, Norges Bank, NRK, NAV, Oslo 
Universitetssykehus, ROM Eiendom, Skatteetaten, SpareBank1 og Statoil. 
 
NfN Faggruppe Drift og vedlikehold 2/2015 
Møtet ble avholdt 12. oktober 2015, kl. 10:00 – 15:00. Vertskap: Undervisningsbygg. Oslo, 
ved Lars Martin Asmyr. 
Gruppeleder: Kjell Sirevåg, Statoil. Programgruppe: Kjell Sirevåg, Hallvard Ekker, Jørgen 
Frisak, OUS og Vidar Øverli, Forsvarsbygg og Lars Martin Asmyr. 
Temaer: 
Undervisningsbygg presenterer  Toppsystem Live over 50 skoler med sentralt drift system. 
Demo. Ved Lars Martin Asmyhr.  
Aktiv bruk av EOS (Energioppfølgingssystem) hos Undervisningsbygg. Om systemet og 
hvordan vi bruker det i UBF. Ved Hanna Asak-Gyldenås, energi- og miljøingeniør.  
Aktiv bruk av LCC system (Livsløpskostnader) i fra byggeprosjekt til drift.  
Overordnet gjennomgang LCC. Hvorfor LCC, kort om difi.no. LCC og FDV systemer.  
Gjennomgang av Aquarama OPS prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid) i Kristiansand og bruk 
av LCC her. Ved Per Andreas Hodne, Sweco.  
”Bordet rundt”   
 
Møtet ble gjennomført med  26 deltakere fra 13 medlemsbedrifter. AHUS, Diakonhjemmet,  
Forsvarsbygg, Handelshøyskolen BI,  If NRK, Oslo Kommune, Oslo Universitetssykehus, 
ROM Eiendom, Røyken Eiendom AS, Skatteetaten, Statoil og Technopolis AS.  
 
NfNs faggruppe for Kantine og serveringskonsepter 1/2015 
Møtet ble avholdt onsdag 29. april 2015, kl. 10-15, Skatteetaten, Fredrik Selmers vei 4, 
Helsfyr. Vertskap: Skatteetatens IT- og Servicepartner ved Hege Hvammen og Marianne 
Jørgensen 
Temaer:  
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Vi jobber i et passiv hus. Hva er et passivhus og hva innebærer dette? Fredrik Selmers vei 4 
er totalrehabilitert til miljøbygg, åpnet i 2013. Ved Erik Braun, Eiendomssjef, Skatteetatens 
IT- og servicepartner (SITS). 
Kantine, åpent landskap - Valg av løsninger. Kantinevalg, innredningsløsninger – 
minikjøkken – kaffemaskiner – interiør . Ved Kjersti Granlund, Skatteetatens IT- og 
servicepartner (SITS), Eiendom. 
Presentasjon av serveringskonseptet i Fredrik Selmers vei 4. Kantinen og bestilling av 
møtemat. Kaffebar og konferansesenter. Ved Marius Varhaugen, Salgssjef, Compass Group. 
Hvordan jobbe med anbud for kantiner. Anbudsprosessen, oppstart og drift. Utfordringer og 
erfaringer.- Skatteetaten er i startfasen med å gå ut på anbud for tre kantiner. Ved Hege 
Hvammen Underdirektør Administrative tjenester. 
Omvisning i bygget. 
 
Møtet ble gjennomført med 11 deltakere, 13 påmeldt, fra 9 medlemsbedrifter. AHUS, 
Departementenes Sikkerhets- og serviceorg., DNV GL AS, DNB Handelshøyskolen BI, IF, 
Technopolis AS, Norges Bank og Skatteetaten 
 
NfNs faggruppe for Kantine og serveringskonsepter 2/2015  
Møtet ble avholdt torsdag 22. oktober 2015, kl. 9-15 
Vertskap:  Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo, ved Bent Kjetil Lærum, Head of 
Service, Facility 
Temaer:  
Nye serveringskonsepter for ansatte og elever på Handelshøyskolen BI.  
-Presentasjon av Handelshøyskolen BI og Facility BI. Attraktive kantiner – hvorfor valgte vi 
som vi gjorde. Ved Wenche Dahl og Bent Kjetil Lærum. 
 Presentasjon fra Gastro Catering AS. Ved Partner Jon Forkerudsæter, 
www.gastrocatering.no. 
Inspirasjon: Farger og trender innenfor restaurantbransjen. Ved Interiørplan AS ved Therese 
Lund, www.interiorplan.no. 
Omvisning.         
 
Møtet ble gjennomført  med 17 deltakere, 22 var påmeldt fra 14 medlemsbedrifter. AHUS, 
ConocoPhillips,  Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon, Diakonhjemmet, 
DNV GL AS,  DNB, Handelshøyskolen BI, NAV Eiendom og Kontordrift, Norges Bank, OUS, 
Skatteetaten, Sparebank1, Sykehuset Telemark og Sykehuset Østfold.  
 
NfN Faggruppen for Renhold 1/2015  
Møtet var planlagt til tirsdag 10. mars 2015, kl. 10-15, Sykehuset Telemark HF, Skien 
Vertskap: Sykehuset Telemark HF, Skien, ved Anita Simonsen, seksjonsleder 
Agenda:.  
Tekstil og renhold i Sykehuset Telemark : Organisering av seksjonene og fagområder.  
Renholdsprogrammet Lydia. Ved Gry Deilrind og Anita Simonsen 
Opplæring og kvalitet: Fokus på høy faglig kompetanse ved bruk av utstyr, metoder og 
oppfølging av ansatte. Ved Camilla Solbakken og Anne Gry Aakre – koordinatorer ved 
renhold.     
Tekstil og interiør. Fokus på gjenbruk, bruker og renholdsvennlige produkter. Ved Bente 
Larsen – koordinator tekstil og interiør. 
Omvisning på konferansesenter, poliklinikker, ventesoner, sengeposter og renholdssentralen 
( moppevaskeri, maskinpark osv ). Fokus på runden med guide vil bli renhold, tekstiler og 
interiør samarbeid mellom faggruppene.  
Avfall og miljøsertifisering. Ved Unn Ståland - avdelingsleder innkjøp og logistikk. 
 
Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av for få påmeldte,  kun 5 påmeldte.  
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NfN Faggruppe for Renhold 2/2015 
Møtet ble avholdt torsdag 12. november 2015, kl. 10-15. Vertskap: OUS Radiumhospitalet, 
Forskningsbygget, ved NinaTrogstad Nikolaisen, avdelingsleder renhold OUS. 
Programkomite: Nina T. Nikolaisen, Kari Haugs-Andersen, DNB og Kirsten Faye Jordan. 
 Agenda: 
-Renholdsplaner på IPad. Erfaringer med bruk av IPad i renholdet. Jonathan Clean og Clean 
Pilot.  V/ Jørgen Sannesmoen, Datec og Nina Trogstad Nikolaisen 
-Erfaringer med INSTA 800 og erfaringer med ekstern/intern drift av renhold i UNN 
Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
V/ Avdelingsleder Eivind Nydal og Seksjonsleder Sissel E Evensen, UNN HF 
Oppbyggingen av renholdsplanen og hvordan vi har kommet frem til det og hvorfor 
 v/  Nina Trogstad Nikolaisen. 
Ny regional renholdsavtale i DNB, ny modell med tre leverandører. v/ Beate Voetman, DNB 
Runde rundt bordet.  
 
Møtet ble gjennomført med  27 deltakere fra 16 medlemsbedrifter. Ahus, Asker kommune, 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DNB, Handelshøyskolen BI, Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Norges Bank, Oslo universitetssykehus HF, Rom Eiendom AS, 
Statoil, SpareBank1, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF,  Telenor Eiendom, 
Technopolis AS, Universitetssykehuset Nord Norge HF,  
 
NfN Faggruppen FM-ledelse 1/2015 
Møtet ble avholdt torsdag 26. mars 2015, kl. 10:00-15:00, Vertskap: Statoil Fornebu, Martin 
Linges vei 33 ved Anders Thorvik.  
Gruppeleder: Magne Lea, BP. Program: Anders Thorvik, Magne Lea og Kirsten Faye Jordan. 
 Temaer:  
Statoils FM-strategi. Ved Anders Thorvik, Statoil 
Erfaringer med innføring av Free seating og Desk sharing i  Statoil. Ved Tove K Monslaup, 
Prosjektleder for innføring av Free seating og desk sharing i Statoil. 
Arealbruk og arbeidsplass strategier i BP.  Ved Magne Lea. 
 
Det var i utgangspunktet påmeldt 31 deltakere, men flere meldte imidlertid avbud de to siste 
dagene før møtet. Kraftig snøvær torsdag morgen gjorde at noen ble forhindret fra å møte, 
men de 15 som til slutt møtte opp fikk et interessant møte hos Statoil. 
 
NfN Faggruppen FM-ledelse 2/2015 
Møtet ble avholdt torsdag 15. oktober 2015 , kl. 10:00-15:00. Vertskap: DNB ved Arnt Erik 
Hansen. Gruppeleder: Magne Lea. 
Temaer:  
Arbeidsplassløsninger og Free Seating i DNB.  Hvilke erfaringer har vi gjort. Ved Guro 
Ørjasæther Sørlie,Eiendomssjef,  DNB.  
Hvordan DNB har fulgt opp sine leverandører og brukere i etterkant av innflyttingen. 
Ved Arnt-Erik Hansen, DNB. 
Lokaler som strategisk verktøy – dette er leietakere opptatt av i 2015. Ved Anders 
Rennesund, Partner, Senior Advisor,  Leietakerrådgivning, DTZ Realkapital og Tor Svein 
Brattvåg.  
Arealbruk og arbeidsplass strategier i BP. BP har nylig flyttet inn i nye lokaler i Stockholm 
med free seating. Ved Magne Lea. 
 
Møtet ble gjennomført med 14 deltakere fra 9 medlemsbedrifter. A/S Norske Shell, BP, DNB, 
Helse Bergen Haukeland Sykehus HF, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nordea, Norges 
Bank,  SpareBank 1 og Statoil.  
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NfN Faggruppe for Energi og Miljø 2/2015 
Møtet var planlagt avholdt tirsdag 17. november 2015, kl. 10-15, Telenorsenteret, Telenor 
Expo, Snarøyveien  30. Vertskap: Telenor Eiendom v/Petter Russ. 
Programkomite: Peter Russ, Telenor og Terje Hennum, Norges Bank.  
 Agenda: 
Telenor case: Energioppfølging og målerstruktur. Fra enbruker til flerbruker. Ved Petter 
Russ.  
Energi og miljørapportering. Hvordan bør en miljørapport se ut? Ved Petter Russ  
Enova, aktualiteter, Støttemuligheter for nybygg, reabilitering og drift. Forenklet 
søknadsprosess  Kort demo av Søknadssenteret.  Ved Frode O. Gjerstad, Seniorrådgiver, 
Enova SF.  
Telenors Enova prosjekt, TEF2014. Ved Petter Russ. 
BREEAM NOR In-Use. Et ledelsessystem. Sertifisering, en tung prosess? Hva vektlegges? 
Nytt nettbasert verktøy lansert i august? Ved Erik Hammer, Grønn Byggallianse. 
”Runde rundt bordet”.  
 
Møtet ble avlyst pga for få påmeldte bedrifter, 13 påmeldte fra 6 medlemsbedrifter. 

 
 
8.Nøkkeltall og benchmarking  
 
NfN har sammenstilt og drøftet sine nøkkeltall for næringsbygg (kontorarbeidsplasser) hvert 
år siden 1993, og for Sykehusene siden 2010.  
Benchmarkingen 2015 var andre året med den reviderte maler, et resultat av 
utviklingsprosjektet som ble initiert i 2012 og fullført i 2014.NfN benchmarking er en 
prosessbenchmarking. Rapportene er et godt grunnlag for videre diskusjoner og 
erfaringsutbytte mellom virksomhetene for å lære beste praksis av hverandre 
(benchlearning). Det er derfor viktig å vite hva som ligger bak informasjonen før man trekker 
konklusjoner. Det er også svært viktig å kunne definisjonene som ligger til grunn (næring og 
sykehus). I tillegg til erfaringsutveksling med andre deltakende virksomheter er det flere 
deltakere som også bruker rapportene som grunnlag for intern benchmarking i egen 
organisasjon mellom ulike lokalisasjoner, bygninger eller leietakere/brukere/kunder. 

Nøkkeltall og benchmarking 2015, Næring og Sykehus 
I 2015 deltok 20 medlemsbedrifter i benchmarkingen av Næringsbygg med til sammen 24 
bygninger og sammenlagt portefølje på ca 750 000 m2 BTA. Deltakende virksomheter var 
offentlige og private virksomheter fra hele Norge. I tillegg deltok 8 sykehus i benchmarkingen 
av sykehuseiendommer med til sammen ca 2,9 mill m2 BTA (dvs. over halve sykehus 
Norge). Utviklingen med deltagende medlemsvirksomheter har vært svært stabil. 

 
I benchmarkingen for næring rapporterer deltakende virksomheter inn informasjon for en 
konkret bygning. Malen og rapporten er lagt opp så at virksomheter som er leietakere kan 
sammenligne seg med de som eier eiendommen inklusive de som har bare-house kontrakt. 
Benchmarkingen inneholder nøkkeltall som enhetskostnader (kr/m2 BTA, 
kr/kontorarbeidsplass, kr/bruker, kr/renhold areal, kr/kwH) for ulike kostnadsdrivere som 
husleie, felleskostnader, forvaltning, drift/vedlikehold, renhold, energi, kantine etc.  

I tillegg inkluderer benchmarkingen informasjon om kvalitative og kvantitativ faktorer knyttet 
til FM-strategier, bruker- og kundeundersøkelser, utforming av kontorarbeidsplassene, miljø- 
og energiarbeid, FDV-systemer mm. 

Benchmarkingsrapporten for sykehus fokuseres på kvantitative faktorer som 
enhetskostnader for alle FM-tjenester som inngår i et sykehus, dvs. strategisk 
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arealforvaltning, drift, vedlikehold og utvikling til tjenester rettet mot mennesker og 
organisasjon som pasient mat, portørtjenester mm. Enhetskostnadene rapporteres per m2 
BTA og en egen utviklet pasient koeffisient. Rapporten er svært omfattende og inkluderer 
bl.a. også FM-relaterte oppgaver utført i klinikk virksomheten. Sykehusene benchmarking 
inkluderer også analyse av servicenivåer og måloppnåelse. 

Utviklingsprosjektet 2015 

Utviklingsprosjektet i 2015 hadde mandat å se på en eventuell webifisering av 
nøkkeltallsinnhentingen og automatisering av nøkkeltallsrapporten, både for Næringsbygg og 
Sykehus. Kravspesifikasjoner ble etablert i 2015 og et antall leverandører ble kontaktet for å 
ta frem beslutningsunderlag (kost/nytte analyse) til styre.   
Utviklingsprosjektet vil bli videreført til 2016.  

Nøkkeltallsmøte – Næringsbygg 
Nøkkeltallsmøte Næringsbygg ble gjennomført 2. september 2015 på Gardermoen med god 
deltakelse. For først gang var det et en-dags møte som ble gjennomført på land. Hensikten 
med å korte ned møte og legge det på land var å få flere deltakere på strategisk nivå i 
virksomhetene noe som ble oppnådd. 
Agendaen var presentasjoner av rapporten inklusive analyse og konkrete presentasjoner av 
gode eksempler fra flere deltakende virksomheter. Ett godt eksempel fra en deltakende 
virksomhet var også hvordan rapporten brukes aktivt i virksomheten for å oppnå bedre 
kvalitet til lavere kostnad (benchlearning). Dette er et aktuelt tema for flere deltakende 
virksomheter.  

Det ble gjort en evaluering av møtet, som viste at det var svært godt mottatt, men deltakerne 
ønsker mer tid til diskusjon og erfaringsutbytte. Nøkkeltallsmøte 2016 tar hensyn til disse 
innleggene. Videre ønsker noen deltakere møtet gjennomført på Kielbåten og noen på land i 
Norge. Styre vil ta videre stilling til dette for gjennomføringen av nøkkeltallsmøte 2016. 
Arbeidsgruppen ansvarlig for konferansen var Kari Mengshoel, Eric Beltran,  
Kirsten Faye Jordan og Margrethe Foss. 

              
                     Bilde: Deltagerne (de fleste) på 2015 Benchlearningskonferanse Næringsbygg. 

 
Benchlearningskonferansen Sykehus 
NfN sykehus gjennomførte 14-15 september 2015 benchlearningskonferanse på 
Gardermoen med ca 120 deltagere fra 8 sykehus. Benchlearningskonferansen hadde fokus 
på gruppearbeider for å definere beste praksis innen de ulike fagområdene. Totalt var det 14 
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faggrupper. Evalueringen viste at deltagerne var svært tilfredse både med hensyn til det 
faglige og sosiale innholdet. Arbeidet i gruppene med faglige diskusjoner som munnet ut i 
konkrete eksempler på beste praksis oppnådde høyeste score. Arbeidsgruppen ansvarlig for 
konferansen var Gina Johansen, Kari-Anne Eliassen og Margrethe Foss. 

                
                            Bilde: Deltagerne på 2015 års Benchlearningskonferanse Sykehus 

 
Oppsummering 

Både for Næring og sykehus kommer utviklingsarbeidet å fortsette i 2016 med utvikling av 
nøkkeltallsrapport og metodikk i tillegg til benchlearningsprosesser. Målsetningen er at NfN 
nøkkeltallsarbeid ytterligere skal videre utvikles mot benchlearning og bruk av nøkkeltall 
(kvalitative og kvantitative) for oppfølging (taktisk nivå) samt ikke minst utviklings (strategisk 
nivå). Målsetningen er også å knytte denne utviklingen opp mot god koordinering med 
utviklingen i kjernevirksomheten. Helt i linje med 10 på topp listen som ble utviklet på 
Nøkkeltallsmøte i 2012 og NfN Strategi. 
 

9. Administrasjon 
 
Organiseringen av NfNs administrative funksjoner har fulgt samme mønster som forrige år. 

Brønnøysund-registrering og regnskapsføring 
NfN er innmeldt i Enhetsregisteret i Brønnøysund som ”forening/lag/innretning”, og vi har 
organisasjonsnummer 966 111 245. 
Regnskapet var også i 2015 ført av Haslestad Regnskap AS.  

 
 
Koordinering av faggruppene, møte og medlemsadministrasjon. 
Kirsten Faye Jordan har ansvaret for planlegging og gjennomføring av temamøter, 
Temadagene og Nøkkeltallsmøtet i samarbeid med den/de fra styret som har  
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ansvar i disse tiltakene. 
Hun har også ansvar for medlemsoppfølging og informasjonen på www.nfn-fm.no.  
 
Kontaktinformasjon: 
kirstenfayejordan@gmail.com. Mobil: 992 42 376. 

Arbeide med nøkkeltall og benchmarking  
Margrethe Foss, har i en avtale gjennom sitt enkeltpersonforetak ansvar for 
nøkkeltallsregistrering for næringseiendommer og sykehus samt oppfølging av dette 
gjennom det årlige Nøkkeltallsmøte og benchmarking-prosessene.  
Videreutviklingsprosjektet for nøkkeltalls-/benchmarkingaktivitetene vil fortsette i 2016 med 
mål å etablere en webmal for registrering av nøkkeltall. 
 
Kontaktinformasjon:  
margrethe@nfn-fm.no. Mobil: 406 45 053 
 
Øvrige sekretariatfunksjoner 
Olav Egil Sæbøe har ansvar som styrets sekretær (dokumenter, forberedelser og 
gjennomføring av styremøter, strategimøter og årsmøtet) samt for oppfølging av alle 
regnskapsfunksjoner og økonomirapportering. Han møter på alle styremøter og forøvrig i 
møter og tiltak etter styrets bestemmelse. 
 
Kontaktinformasjon: 
Olav Egil Sæbøe -  post@nfn-fm.no. Mobil: 906 80 844 
 
Avtaler 
Ovennevnte tre sekretariatfunksjoner og regnskapsføringen er avtalt i tjenestenivå-avtaler 
(SLA). Oppdaterte/reviderte versjoner av disse avtalene var godkjent av styret i 2014, og 
fornyes årlig. 
 

 
10. Valgkomité 2016 

Årsmøtet 2015 valgte følgende valgkomite: 

Jan-Egil Clausen, Oslo Kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
Johannes Snilstveit, Skatteetaten 
Jan Fredrik Wright , ROM Eiendom 

 
11. Revisjon 

I samsvar med etablert praksis anmodet styret et av medlemmene å fungere som revisor for 
regnskapsåret 2015. 

Arnt-Erik Hansen, DNB, ble enstemmig valgt på Årsmøtet. 

 
12. Regnskap og budsjett  
 
Økonomi 
NfN er et «non profit» nettverk der alle innsatsmidler skal sikte mot nytteverdi for 
medlemmene gjennom de tiltak som iverksettes.  
Hovedprinsippet er at deltagelse i NfNs enkelte aktiviteter skal være ”gratis”, det vil si at 
kostnadene med deltagelse i alle tiltak i prinsippet skal være dekket av årskontingenten og 

mailto:kirstenfayejordan@gmail.com
mailto:margrethe@nfn-fm.no
mailto:post@nfn-fm.no
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med medlemmenes egne bidrag som ambulerende vertskap og faglige ressurser på møtene. 
Eksterne foredragsholdere tilbys vanligvis å holde sine presentasjoner vederlagsfritt.  
Det årlige Nøkkeltallsmøte og Temadagene medfører typiske felleskostnader som 
overnattings- og forpleiningskostnader, og til disse møtene beregnes vanligvis et 
deltagerbidrag – en ”spleis” - som skal dekke kalkulerte og budsjetterte kostnader samt en 
beskjeden risikomargin for uforutsett.  
Styret har i 2015 arbeidet videre med å forbedre nøkkeltallsdatabasene og 
registreringsmalen. Dette arbeidet er en ekstra belastning på driftsbudsjettet, men vurderes 
som nødvendig for å gi medlemmene lettere tilgjengelige og mer anvedelige data med 
høyere benchmarkingkvalitet.  
 
Årsregnskap 2015 
Årsregnskapet sendes til hovedmedlemmene og møtedeltagerne i god tid før Årsmøtet, og vil 
bli gjennomgått og kommentert på møtet. 
 
Regnskapet pr. 31.12.2015 viser et overskudd på kr. 12 442,-, mot budsjettert underskudd, 
25 600,-.  
Styret vil foreslå dette regnskapet som NfNs Årsregnskap 2015 og at overskuddet tilføres 
egenkapitalen. 

Forslag til Budsjett 2016 
Forslag til Budsjett 2016 sendes til medlemmene i god tid før Årsmøtet. 
  
Styret foreslår at medlemskontingenten for 2016 beholdes uforandret, kr. 15 000,-. 
 
”Premiering av faglig prestasjon” kr. 15 000,-. 
Styret foreslår å videreføre i 2016 premieringen av en spesielt god FM-faglig Masteroppgave 
ved NTNU som helst er relevant innenfor de fagmiljøer som er representert ved våre 
medlemmer.  
 
Styret foreslår at NfNs Budsjett 2016 salderes med et negativt resultat, - kr 144 700,-.  
Årsaken til det negative tallet  er i sin helhet beslutningen om å satse fullt ut på utvikling av 
en ny og web-basert registreringsmal for nøkkeltall. Det vil bli orientert nærmere om dette på  
Årsmøtet.   

Oslo, 16. februar 2016, 
 
for Styret i Norsk Nettverk for Næringseiendom 

 
 
Magne Lea  
Styreleder  
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NfNs Visjon og Strategi 2016 - 2021 

Visjon:   «NfN er viktigste  arena for beste praksis innen FM i Norge». 

Handlingsplaner som skal sikre vår visjon og strategi følges opp slik:  

Utviklingsområder Sentrale læringsområder 
Nøkkeltall/benchmarking Faggruppene 

Strategisk FM satsing Tema- og fokusmøter  

Informasjonsstrategi Nøkkeltallsmøtet 

Kontakten mot eksterne arenaer  
 

 

«NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge». 

For å følge opp intensjonene mot denne visjonen, har styret besluttet følgende: 

Strategisk FM satsing 

Trendene i utviklingen av FM som profesjonelt fagområde tyder på at det legges stadig 
større vekt på FMs strategiske betydning for ulike former for resultatoppnåelse i 
kjernevirksomhetene. 
 
NfN vil derfor dreie virksomhetene noe fra typisk operative og taktiske emner mer i retning av 
emner som kan ha viktig strategisk betydning for medlemmenes egen virksomhet og 
utvikling. 
En god og vel forankret FM-strategi vil bidra til organisering og prioriteringer som er tilpasset 
bedriftens behov og i sterkere grad støtter kjernevirksomhetens mål. 
 
Innenfor et bredt spekter av FM-faglige utfordringer er det lagt opp til at NfN skal bidra 
spesielt til videre utvikling av fagområdene innen eiendom («Real Estate») og arbeidsplass-
støtte og at medlemmene etter hvert i økende grad skal få bedre innsikt i bruk av anerkjente 
former for ledende praksis i sine respektive organisasjoner. 
 
Det er et mål for NfNs virksomhetsplaner å forsterke fokus på bestillerfunksjonen, eiendom, 
nye arbeidsplass-konsepter, lederskapsroller og organisasjonstilpasninger, samt på 
oppfølging av leverandører. 
 

Nøkkeltall og benchmarking/«benchlearning» 

NfNs benchmarkingaktiviteter skal utvides  til å omfatte flere nye områder innen eiendom og 
arbeidsplass-støtte (fra nøkkeltall/KPI-er til læringsprosesser - «benchlearning»). 
. 
Styret skal utviklinge en oppdatert/ny web-basert mal for nøkkeltallsregistrering.  
Den nye malen, med fokus på Beste Praksis, skal forsterke den strategiske FM satsingen for 
nettverket. Malen skal definere og bygge opp nøkkeltall (ikke for mange, men slagkraftige og 
anvendbare) som muliggjør å dokumentere Beste Praksis på en troverdig og lett forståelig 
måte, med tall som er lett å sammenlikne og som lett kan skape entusiasme i nettverket.  
 
 

Vedlegg til NfNs Årsberetning 2015 
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Møter og kontaktflater  

Det skal legges sterkere vekt på eiendoms- og arbeidsplassfaglige hovedemner i den videre 
utvikling av nettverkets kunnskapsplattform gjennom drøftinger i nettverkets faggrupper og 
fokus-/temamøter. 
Det skal legges til rette for mer samhandling mellom medlemmene samt for muligheter til at 
medlemmene i enda sterkere grad kan bli aktivt delaktig i de aktivitetene som nettverket 
organiserer. 
Gjennom å dele kunnskap og erfaring og å dokumentere dette skal medlemmene kunne 
bidra til videreutvikling av modeller for ledende praksis innen spesielt eiendom og 
arbeidsplass-støtte.  
Studieturer, temadager og faggrupper/fokusmøter tilpasses til nettverkets endrede fokus og 
trender i fagmiljøene. 
 
Informasjon 

I tillegg til dagens tradisjonelle arenaer og arbeidsformer vil nettverket forbedre samhandling 
ved mer bruk av samarbeidsverktøy som web, sosiale media etc. 
Vi skal legge aktuelle dokumenter ut på en lett tilgjengelig og innbydende måte og inspirere 
medlemmene til å bruke websidene ved å sende ut «teasere» med link eller henvisning til 
artikler/referater etc. 
Teknologien på websiden ligger til rette for chat/diskusjonsforum og styret skal finne 
passende anledninger/passende informasjonsbehov til å ta denne muligheten i bruk. 
 
Eksterne arenaer 

Styret vil primært konsentrere sitt arbeid og sine begrensede ressurser rundt NfNs 
kjernevirksomhet – benchmarking/«benchlearning», faglig erfaringsutveksling i ulike 
faggrupper, fokus-/temamøter. 
Noen av våre medlemmer arbeider internasjonalt og andre har internasjonale forbindelser. 
Det skal vises større oppmerksomhet mot internasjonalt samarbeid med relevante nettverk  
for å bidra til at NfNs medlemmer også tilbys arenaer for internasjonale kontakter på områder 
som er i tråd med strategien og for å skape koblinger mot nye og aktuelle faglige trender og 
endringer i markedet.  
 
NfNs engelske navnebetegnelse er:  
«Norwegian Real Estate and Facility Management Network». 
 
    

              

 


