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Invitasjon til NfN Nøkkeltallmøte 2016 
28. -29. september 2016  

Handelshøyskolen BI, Bergen 
Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen 

https://goo.gl/maps/Ei4CMfsdjQm 
 

NfNs styre inviterer til årets Nøkkeltallsmøte, og vi håper å se deg! 
 
NfN har som mål å legge til rette for best mulig erfaringsutveksling mellom medlemmene. 
Dette skjer blant annet ved det årlige arbeidet med nøkkeltall og benchmarking som i år består 
av nøkkeltall for 23 bygg. 
 
Nøkkeltallsmøtet 2016 er en spennende kombinasjon av gjennomgang og diskusjon omkring 
de ferske nøkkeltallene, sosialt samvær og nettverksbygging. 
 
Målgruppen for møtet er alle NfNs medlemmer som har interesse for nøkkeltall for 
eiendommer og kontorarbeidsplasser. Programmet retter seg både til FM-ledere, fagpersoner 
og kontrollere. Vi anbefaler derfor at alle tre rollene fra virksomhetene deltar så det blir gode 
diskusjoner. Det er ingen begrensning i hvor mange som kan delta fra virksomheten! 
Medlemmer som ikke har levert inn nøkkeltall vil kunne delta i de faglige diskusjonene, men 
vil ikke få utlevert nøkkeltallrapporten. 
 
Innleggene og diskusjonene vil fokusere på årets resultat sett i forhold til siste års utvikling og 
markedstrender. Første delen av gjennomgangen fokuserer på sammenhengen mellom 
nøkkeltall, strategisk-FM og verdiskaping for kjernevirksomheten. Videre er målsettingen å 
belyse hva som ligger bak tallene med hensyn til kvalitet og måloppnåelse, og hva vi kan lære 
av denne sammenhengen. Avslutningsvis er temaet hvordan vi alle kan bruke læringen 
konkret i virksomhetenes forbedringsarbeid, både internt i FM virksomheten og i 
kommunikasjonen med kjernevirksomheten.  
 
Årets nøkkeltallsmøte skal oppleves som et godt ”løft” for medlemmene, faglig som sosialt! 
 

NfNs styre ønsker vel møtt til nøkkeltallsmøtet 2016 



PROGRAM ONSDAG 28.09.2016 
 
Tid/sted: Tema/innehold 
09:30-10:00 
ved LILLE 
AUDITORIE 

Kaffe og registrering ved Kirsten F. J. 

10:00-10:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Velkommen til årets nøkkeltallsmøte ved NfNs styreleder Magne Lea, BP. 
• Presentasjon av programmet og fasilitatorene for gruppediskusjonene, Kari 

Mengshoel, Nordea og Atle Alvestad, Statoil 
• Presentasjon av deltakerne 
• Praktiske opplysninger ved Kirsten Faye Jordan 

  
10:30-11:15 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Årets benchmarking - Et ledd i verdiskapende FM ved Margrethe Foss 
• Nøkkeltall og benchmarking i et strategisk perspektiv 
• Nytt innen FoU og internasjonale trender 
• En innføring i årets benchmarking tema  
• Årets resultat 

 
11:15-11:30 Pause (kaffe, frukt) 
11:30-12:45 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Årets resultat – del 1   
• Margrethe innleder for så å utvikle dialog med utvalgte bidragsytere 

-‐ Årets nøkkeltall og benchmarkingsrapport –  mer om de utvalgte områder 
-‐ Refleksjoner om trender/utvikling 

• Presentasjon resultat, utvikling og bruk innen følgende områder:	  
-‐ Kostnader pr arbeidsplass: Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions AKSO 
-‐ Utformingen av arbeidsplassen som et virkemiddel: Bjørn Kvam, Arbeid og 

velfredsdirektoratet og leder av standardiseringskomite for arbeidsplass 
-‐ Felleskostnad (oppfølging av flere leieavtaler): Tom Fredrik Haugen , DNB   

• Struktur for presentasjonen er: 
-‐ Vårt resultat i år mht fagområde, og hva har skjedd siden i fjor 
-‐ Enkel analyse av vårt resultat internt og ift. andre mht fagområde 
-‐ Hva jobber vi med forbedringer innen mht fagområde? 
-‐ Hva er trendene, som vi ser det 
-‐ Annet som er interessant å si om dette 

Kort oppsummering og innledning til gruppediskusjoner ved fasilitatorene Kari 
Mengshoel og Atle Alvestad. 
 

12:45-13:45 Lunsj 
13:45-14:45 
GRUPPEROM 

Gruppediskusjon og oppsummering av del 1 
• Gruppediskusjon  

-‐ Dialog og fortolkning av de presenterte resultatene 
14:45-16:15 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Årets resultat - del 2   
• Margrethe innleder for så å utvikle dialog med utvalgte bidragsytere 

-‐ Årets nøkkeltall og benchmarkingsrapport – mer om de utvalgte områder 
-‐ Refleksjoner om bransjetall/situasjon   

• Presentasjon resultat, utvikling og bruk innen følgende områder: 
-‐ Drift og vedlikehold: Anders Thorvik, Statoil  
-‐ Energiforbruk / Miljø- og energiledelsessystem: ? 
-‐ Renhold: Magne Braaten, SpareBank1 
-‐ Kantine: Anne Høgalmen, Conoco Philips  

Kort oppsummering og innledning til gruppediskusjoner ved fasilitatorene Kari 
Mengshoel og Atle Alvestad.	  

 16:15-16:30 Pause 



16:30-17:30 
GRUPPEROM 

Gruppediskusjon og oppsummering av del 2  
• Gruppediskusjon, temaer Drift & Vedlikehold, Energi, Renhold og Kantine  

-‐ Dialog og fortolkning av de presenterte resultatene 
 

17:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Avslutning 

19:00  Aperitiff og Middag  
 

PROGRAM TORSDAG 29.09.2016 
 
Tid/sted: Tema/innehold 
09:00 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Velkommen til dag 2  

09:05-10:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

"MediaCity Bergen” ved Sven Evjenth ( Kjersti Nordtveit) fra NRK eiendom. 
Bergens nye kunnskaps- og næringspark som skal samle medieteknologiaktører, 
utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak høsten 2017. 

• Presentasjon av prosjektet  
• Hva skaper verdi i dette konseptet for NRK? 
• Hva har NRK lært ? "Lessons learned for NRK" – som vi tar med oss videre i 

fremtidige flytteprosesser for NRK.  
10:30-10:45 Pause 
10:45-11:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE  

Hva kjennetegner en fremragende FM bedrift i 2016? ved Magne Lea, BP  
• NfNs ”10 på topp” liste ble utarbeidet på Nøkkeltallmøtet i 2012. Dette mente 

medlemmene den gangen kjennetegnet en fremragende FM bedrift. Hvordan er 
bildet i 2016? 
Diskusjon  

11:30-12:15 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE  

Bruk av rapportene – hvor er nytteverdien?  
• Margrethe Foss innleder og fasiliterer 

-‐ Tom Fredrik Haugen, DNB. Vi har med to bygg i år, hvorfor og hvordan 
bidrar det til vårt utviklingsarbeid?  

-‐ Magne Lea, BP. Rapporten et hjelpemiddel til forhandling de siste 20 årene 
-‐ Hvordan bruker vi rapporten, har vi gjort noe nytt, hva er potensialet etc 

Innledning til gruppediskusjoner ved fasilitatorene Kari Mengshoel og Atle Alvestad. 
 

12:15-13:00 Lunsj 
13:00-13:45 
GRUPPEROM 

Bruk av rapportene – hvor er nytteverdien?   
• Gruppediskusjon  

-‐ Hvordan bruker vi rapporten, har vi gjort noe nytt, hva er potensialet etc   
 

13:45-14:15 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE  

Arbeidsgruppens forslag til nytt konsept benchmarking  
Presentasjon ved Atle Alvestad, Statoil, og prosjektgruppen  

14:15-14:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Hva kan vi ta med oss fra denne samlingen? 
• En felles oppsummering og avrunding ved NfN styreleder, Magne Lea 

 14:30 
PLENUM/LILLE 
AUDITORIE 

Avslutning 

 
 


