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NfNs møter 
Intensjoner med våre møtetyper                     
 
Faggruppemøtene, Temamøtene og Nøkkeltallmøte har lang tradisjon i NfN. 
 
Faggruppemøtene 
  

• Uformelle nettverksgrupper for:  
o Renhold 
o Kantine 
o DV og Energi   
o FM-ledelse   
o   

• Faggruppemøtene arrangeres hos medlemsbedriftene. Enkelt og uformelt opplegg, enkel 
servering, gratis deltakelse,  tidsramme kl. 10-15.  

• Deltakelse i faggruppene er et tilbud til alle NfNs medlemsbedrifter uavhengig av om de deltar 
I nettverkets nøkkeltall- og benchmarkingsprogram.  

• Faggruppemøtene retter seg spesielt mot ledere, fagansvarlige, fagledere og 
kontraktsansvarlige i medlemsbedriftene.  
 

• Faggruppemøtene er møter som skal være godt tilpasset behovet for faglig oppdatering for det 
enkelte medlem.  

o Mulighet til å diskutere aktuelle faglige temaer, nettverksbygging og faglig påfyll. 
o Lære av hverandre 
o Dele erfaringer 
o Identifisere beste praksiser innen fagområdene. 
o Invitere leverandører og eksterne foredragsholdere.  
o Faglige innlegg fra medlemmene, diskusjoner og workshops 

 
• Programmet for møtene utarbeides av en programkomite utpekt av deltakerne (medlemmene). 

Temaene skal være av interesse for et flertall av medlemsbedriftene (offentlig og privat 
sektor).  
 
 

Temamøtene  
 

• Større møter, gjerne med overnatting/middag/reise der det beregnes et deltakerbidrag. 
Nøkkeltallmøtet er et eksempel, Temamøtet i Trondheim osv.  

• Styret eller personer utpekt av styret har vært programkomite for disse møtene. Temaene har 
variert men ofte vært av mer strategisk art og rettet seg mot bedriftenes hovedmedlem. 

• Som faggruppemøtene skal også Temamøter være godt tilpasset behovet for faglig 
oppdatering for det enkelte medlem.  

o Mulighet til å diskutere aktuelle faglige temaer, nettverksbygging og faglig påfyll. 
o Lære av hverandre 
o Dele erfaringer 
o Identifisere beste praksiser innen fagområdene. 
o Invitere leverandører og eksterne foredragsholdere.  
o Faglige innlegg fra medlemmene, diskusjoner og workshops 



 

Nøkkeltallmøte 

Møte der resultater/funn fra NfNs årlige nøkkeltallprosess presenteres. Deltakere er primært fra de av 
medlemsbedriftene som leverer nøkkeltall. Temaet er presentasjon av nøkkeltallene, trender, osv.  
 
I tillegg, nøkkeltall/benchmarkingmøter, forskjellige møter knyttet til den årlige nøkkeltallprosessen. 
Dette er møter kun for de av medlemsbedriftene som er med i nøkkeltallprosessen. 

Det har de senere år vært avholdt separate nøkkeltallprosesser og Nøkkeltallmøter for Næring og 
Sykehus. 
 

Fokusmøter har hittil vært lite brukt. Møteformen var tenkt som halvdagsmøter, der man kunne ta 
opp aktuelle temaer men hvor det ikke lå noen intensjon om å følge opp temaet i senere 
møter/faggruppe. 

 

Forslag til fremtidige møter 

Opprettholder Faggruppemøter, Temamøter og Nøkkeltallmøtet som møteformer. 

Faggruppe FM-Ledelse endrer navn til FM-Strategi eller FM Strategisk fokus. 

Fokusmøter utgår som møtebetegnelse. 

Temamøter kan også være kortere møter, en-dag, halv-dag. Møtene skal ha strategisk fokus. Temaene 
som tas opp på Temamøtene på strategisk nivå, for eksempel digitalisering, kan senere inngå i 
faggruppenes program. 

Styret kan gi innspill til programkomiteene i faggruppene på områder som Styret mener er viktige for 
utvikling innenfor bransjen både spesielt og generelt.  

Felles for alle møtene er at de skal ha et tydelig strategisk eller taktisk fokus. 

 


