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Årsberetning 2017 

 
1. Oppsummering av aktiviteter  
 
NfN har i løpet av 2017 hatt 45 betalende medlemmer som fordeler seg på følgende 
kategorier kjernevirksomhet:  

 

Faggruppemøtene harsammen med nøkkeltall/benchmarking, vært kjernen i NfNs 
virksomhet i løpet av året. I tillegg til Årsmøtet, som alltid kombineres med en faglig tema-del, 
så har det vært holdt 8 faggruppemøter samt det årlige Nøkkeltallsmøtet som går over to 
dager.  
I tillegg har NfN Sykehusgruppen hatt diverse egne faggruppemøter og et eget felles 
Benchlearning-møte.  

Virksomheten i faggruppene, i nøkkeltall/benchmarking-arbeidet og i styret, er nærmere 
beskrevet i egne kapitler i denne beretningen. 

Siden deltagelsen på faggruppemøtene fortsatt er økende ser det ut til at emnevalgene og 
fokus i møtene er på rett spor. De fleste er resultat av forslag fra medlemmene.  
Fortsatt er det vanlig praksis at faggruppemøtene går på omgang hos medlemmene.  
Med deltagergrupper på opp mot 25 personer er vi nær grensen for hvor mange som får 
plass i den type møterom som vanligvis er disponible hos vertskapsmedlemmene.  
 
I løpet av året legges det ut mye informasjon på www.nfn-fm.no, både fra NfNs virksomhet 

http://www.nfn-fm.no/
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og fra EuroFM og IFMA. Noe av denne informasjonen krever pålogging, men linkene til 
EuroFM og IFMAs websider er åpne for alle. 
 
 
2. NfNs strategi og utviklingsmål  
 
NfN styrets fokus skal være å legge til rette for å oppfylle formålet med NfN, slik det er 
beskrevet i gjeldende Statutter - siste revisjon vedtatt på Årsmøtet i 2013 (utdrag): 
«NfN er et faglig nettverk innen forvaltning, drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med 
tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM  Facility 
Management). 
Med nettverk mener NfN en møteplass hvor medlemmene både kan finne fagstoff og selv bidra i 
erfaringsutveksling. 
NfNs hovedmål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer mellom 
medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner, forsknings- og 
utdanningsmiljøer».   
 
Hovedmålet kommer slik til uttrykk i NfNs visjon: 
«NfN er viktigste arena for beste praksis innen FM i Norge». 
 
Ulike nye former for markedspåvirking, nye måter å jobbe på og bruk av nye teknologiske 
virkemidler og løsninger stiller nye utfordringer til kompetanse og organisering innen 
eiendomsforvaltning/FM hos hovedtyngden av våre medlemmer.  
Dette møter vi nå med å legge noe sterkere vekt på emner som kan ha strategisk og 
ledelsesmessig nytteverdi og som samtidig er forankret i dagens «beste praksis» slik at 
medlemmene kan utveksle erfaringer om dette i faggruppene. Faggruppemøtene fungerer 
bra og har fått en økt oppslutning. Styret mener det er riktig å utnytte potensialet i disse 
møtene, samtidig som læringsarenaen som ligger innenfor temamøter må styrkes. Dette 
spesielt innenfor områder som teknologi, nye arbeidsformer, prosesser rundt anskaffelser og 
ledelse av leverandører etc.  
 
Nøkkeltallsregistering og identifisering av ulike forbedringsmuligheter gjennom bruk av 
tallmaterialet i benchmarking og «benchlearning» har vært et kjerneområde for NfN helt 
siden starten i 1992. 
Det har de siste årene vært brukt mye ressurser på å videreutvikle denne virksomheten både 
for generelle næringsinteresser i eiendom («NfN Næring») og for eiendommer og 
støttefunksjoner hos våre sykehus-medlemmer («NfN Sykehus»). 
Sykehus-medlemmene har investert betydelige egne midler i dette, i tillegg til det de får 
gjennom NfN-medlemskapet. 

Ved etableringen av NfN og oppstarten av Nøkkeltallsarbeidet, produserte og leverte 
hovedtyngden av medlemsbedriftene FM-/FS-tjenester gjennom egne medarbeidere og egen 
organisasjon. Dette bildet har endret seg forholdsvis dramatisk de siste årene, og i dag 
kjøper hovedtyngden av medlemsbedriftene de samme tjenestene fra det profesjonelle 
leverandørmarkedet. Gjennom periodevise tilbudsrunder og anskaffelser av tjenestene, får 
de respektive bedriftene en avsjekk på priser/kostnader med en riktig markedstilpasning. Det 
tradisjonelle nøkkeltallsarbeidet er derfor ikke av samme interesse som det har vært tidligere. 
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Dette merkes gjennom redusert interesse og deltakelse i nøkkeltallsarbeidet og bruk av den 
årlige nøkkeltallsrapporten. NfN Sykehus bedriver riktignok aktivt nøkkeltallsarbeid og 
benchmarking/-learning innenfor sin gruppe og sitt virksomhetsområde.  
 
For å få underlag eller støtte for oppfatningen om endret behov og interesse i nøkkeltalls-
arbeidet, gikk Styret derfor i høst ut med en behovskartlegging til «NfN Næring»-
medlemmer». Undersøkelsen ble sendt til 154 personer i medlemsbedriftene. Av disse var 
det dessverre kun 24 som ga tilbakemelding.  
Svarene viser at er et mindretall synes dagens benchmarking-grunnlag passer til eller er 
interessant for deres behov og at materialet derfor ikke blir benyttet effektivt, om det i hele 
tatt blir benyttet.  
Dette inntrykket og denne tilbakemeldingen, ble bekreftet i drøftingene på årets 
Nøkkeltallsmøte i september.  

For å få innspill og ideer til videre arbeid, sendte styret senhøstes, en forespørsel til 
leverandører i markedet om forslag til og tilbud på et nytt benchmarking- og benchlearnings- 
program. Målsettingen var å få en ny struktur som kan bygge opp under bedriftenes 
konkurranseevne, sikre beste praksis og samtidig treffe medlemsbedriftenes behov. Etter 
dialog med to kompetente fagmiljøer/bedrifter, har styret besluttet å avslutte 
nøkkeltallsarbeidet i sin nåværende form. 2018 vil bli benyttet til utredning av ny 
Benchmarking- og benchlearningstruktur, med igangsetting av nye aktiviteter som vi mener 
imøtekommer noen av de forventningene vi har fått tilbakemelding om og som vi samtidig 
tror vil styrke NfNs posisjon og bidrag til medlemsbedriftene. Det kan for eksempel være 
enkle prosjektarbeider knyttet til prosesser og fagkunnskap innenfor noen enkeltstående 
nøkkeltallsområder som energi, DV etc. og hvor en ser mer på elementer og områder som 
kan optimalisere nøkkeltallene, mer enn å sammenlikne historiske tall fra ulike virksomheter. 
 
«NfN Sykehus» vil arbeide videre med tilbudsforespørselen ut fra sine særskilte behov for 
nøkkeltallsfokus  Det er full anledning for alle i NfN å delta i benchlearning aktiviteter som er 
følge av deres benchmarking. Dette kan skje etter avtale med NfN Sykehusgruppen, hvor de 
som ønsker å delta må være innstilt på å bidra med et forholdsmessig økonomisk bidrag og 
med aktiv deltakelse fra bedriftens representanter. Styret og administrasjonen vil legge til 
rette for at slikt samarbeid vil lykkes.   
 
Som følge av ovenstående betraktninger, beslutninger og endringer i markedet og 
medlemsbedriftenes behov har styret jobbet med nettverkets statutter og strategier. Styret vil 
legge frem forslag til en revidert Strategiplan for perioden 2018 - 2021 på Årsmøtet 2018, 
sammen med forslag til noen endringer i Statuttene.   

 
 
Eksterne arenaer 
  
Statuttene for NfN, setter rammer for nettverkets virkeområde og uavhengighet. Styret har i 
flere år vurdert hvordan NfN kan samhandle med andre, innenfor de vedtatte rammene. 
Dette spesielt fordi det har vært en vesentlig endring i hvordan fasilitetstjenester anskaffes, 
leveres og ledes. For NfN er det viktig at det for medlemsbedriftenes utvikling og suksess 
opprettes en god dialog med leverandørmarkedet og andre bransjeaktører, for å diskutere 
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områder av felles interesse. 
Styret har derfor tatt et initiativ overfor NHO Service for å etablere et samarbeid. Et 
samarbeid med bransjeorganisasjonen ser vi på som viktig og utviklende både for bransjen 
og NfN, og hvor NHO Service på vegne av sine medlemmer, kan spille en nøytral rolle og 
være et mellomledd mellom NfN og leverandørene. 
NHO Service sitt styre for faggruppen som behandler FM-/FS-området, har respondert 
positivt på NfN sitt initiativ. NHO behandler dette videre i den strategidiskusjonen de har 
igangsatt sist høst. Styret vil følge opp dialogen i kommende periode, med målsetting om et 
konstruktivt bransjesamarbeid, til beste for NfNs medlemsbedrifter. 

 

3. Europeisk nettverkssamarbeid i EuroFM   

NfN er medlem av det europeiske nettverkssamarbeidet i EuroFM (www.eurofm.org). 
EuroFM har fire faste nettverksgrupper som har møter 2-4 ganger i året: Practice Network 

 Network 
Group.  
Det arrangeres årlig en større konferanse «European Facility Management Conference» 
(EFMC) som vanligvis samler mellom 6-800 deltagere og med et bredt tilbud av faglige tema. 
En del av våre medlemmer ser dette som et godt faglig oppdateringsforum og deltar ofte.  
Vi har hittil ikke hatt noen organisert reise-/møteopplegg for våre medlemmer.   
EFMC 2017var i Madrid 25.-27.april og EFMC 2018 blir i Sofia, Bulgaria 5.-8. juni. 
 

 
4. Styresammensetningen i 2017        Valgt for   Gjenværende periode 
 
Atle Alvestad, Statoil       2 år       på valg 
Torill Marsteen Dragsnes, Statsbygg    2 år       på valg 
Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions (nestleder til 1. okt.) 2 år        ut av NfN (se fotnote)  
Kristin Fagerhaug, Norges Bank    2 år        ett år 
Arnt Erik Hansen, DNB      2 år       ett år 
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold (nestleder etter 1. okt.) 2 år       ett år 
Henning Verløy, Telenor Eiendom (styreleder)  2 år        ett år 
 
Fotnote: 
Lise Klevan Dybwad sluttet i Aker Solutions 1. oktober 2017 og begynte i ny stilling hos CBRE, som ikke er 
medlem i NfN. 
Trond Smogeli overtok samtidig som nestleder. 
 

 
5. Styrearbeidet i 2017 

Styret har hatt 8 møter i 2017.  
Styrearbeidet i 2017 har hatt hovedvekt på: 

 Kvalitetsforbedring på nøkkeltallsregistrering/nøkkeltall og «benchlearning», 
utvikling av ny web-registrerings- og rapporteringsmal for sykehusgruppens nøkkeltall 

 Tilpasninger av møtetemaer til medlemmenes forventninger 

 Vurdering av nye kontaktflater med eksterne, som kan gi utvidet tilbud til medlemmene 

http://www.eurofm.org/
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Styret har hatt ansvarlige fra styret til å delta i programarbeidet for faggrupper og 
nøkkeltallsmøte/temamøter samt utviklingsarbeidet for nøkkeltallsregistrering og 
benchmarking/benchlearning. 
 
 

6. Medlemsmøter 2017  
Mange av medlemsbedriftene har bidratt til medlemsmøtene i 2017 - som vertskap for 
møtene, som foredragsholdere og som engasjerte møtedeltakere. Presentasjoner fra 
møtene er lagt ut på NfNs web-side www.nfn-fm.no. Her følger en oversikt over møtene som 
har vært avholdt: 

NfN temamøte/Årsmøte 2017 

Møtet ble avholdt torsdag 16. mars 2017, hos Statsbygg, Byporten, Oslo. Vertskap var Torill 
Marsteen Dragsnes. Programkomite: Torill Marsteen Dragsnes, Kirsten Faye Jordan og Olav 
Egil Sæbøe.  
NfNs daværende styreleder Lise Klevan Dybwad ønsket velkommen og ledet møtet.  
 
I del 1 Temamøtet, stod presentasjon av aktuelle prosjekter fra Statsbygg på programmet. 
- Prosjekt nytt regjeringskvartal ved prosjektdirektør Knut Jørgensen, Statsbygg.  
- Digitalisering av eiendomsdriften - erfaring fra Høgskolen i Østfold, Remmen, ved 
avdelingsdirektør Morten Dybesland, Statsbygg.  
Lise Klevan Dybwad orienterte om NfN Styrets fokusområder i 2017. Deretter fulgte: 
 
Del 2: «NfN Årsmøte». 
Møtet ble avholdt med 17 deltakere fra medlemsbedriftene Aker Solutions, DNB 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet,  
Nordea, NRK, Politiets fellestjenester, Siemens AS, Statsbygg, Sykehuset Østfold og 
Telenor Eiendom Holding AS.  
 
NfN Nøkkeltallmøter 2017   
 
Nærings gruppen  
Møtet ble avholdt 18.-19. oktober 2017 hos Handelshøyskolen BI Bergen. Vertskap var 
Baard Johannesen, BI Bergen. Programkomite: Arnt Erik Hansen og Kristin Fagerhaug. 
Arrangementansvarlig Kirsten Faye Jordan. Nøkkeltall Multiconsult ved Margrethe Foss. 
 
Program dag 1: 
Årets benchmarking - Et ledd i verdiskapende FM v/ Margrethe Foss  
- Del 1: Årets resultat v/Margrethe og Arnt Erik  
  Gruppediskusjon og oppsummering av del 1 -¨Beste praksis  årsak sammenheng 
  nøkkeltall og kvalitative faktorer. 
- Del 2: Utvikling/trender i kjernevirksomheten - konsekvenser for FM og bruk av nøkkeltall.  

  Innspill/fagforedrag som underlag for diskusjon: 
- Bransjeutvikling/trender innen telecom v/Henning Verløy 
- Bransjeutvikling/trender innen finans v/Arnt-Erik Hansen 
Gruppediskusjon og oppsummering av del 2 - Fremtidens trender kjernevirksomhet  
konsekvens FM. 
Eksternt Foredrag om MediaCity Bergen (MCB) v/ Sturla Hjelmervik, Eiendomssjef Entra.  

http://www.nfn-fm.no/
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Middag og networking om kvelden. 
 

Program dag 2: 
Eksternt foredrag og omvisning i DNV GL Bergens nye bygg og lab/ teknologisenter. 
  
- Del 3: Nytteverdi  i dag og fremover. Gruppediskusjon og oppsummering av del 3.     
  Fremtidige behov for tallgrunnlag/nøkkeltall. 
  Foredrag FM-standarder nyttig i benchmarking. Intro til to nye ISO-standarder som er     
  publisert i år. v/ Olav Egil Sæbøe. 
 
23 deltakere fra medlemsbedriftene Arbeids- og velferdsdirektoratet, DNB, Gjensidige 
Forsikring, Handelshøyskolen BI, Nordea Bank, Norges Bank, NRK, Politiets Fellestjenester, 
Statoil, Statsbygg, Telenor Eiendom og Statens vegvesen region vest.  
 
Sykehus gruppen 
NfN Sykehus har i 2017 bestått av følgende syv sykehus: 

- Ahus, Helse Bergen, UNN, St.Olav, Stavanger, Innlandet og Østfold 

Stavanger valgte å trekke seg ut i løpet av året, mens Vestre Viken vil delta fra 2018. 

Det har vært avholdt faggruppemøter i totalt 14 ulike grupper. Disse er grupper innen: 

- FM-ledelse, Controlling, Renhold, DV, Eiendomsutvikling, 
Eiendomsforvaltning, Tøy, Avfall, Portør, Sikkerhet, Energi, Logistikk, 
Kjøkken/kantine og Kundesenter. Aktiviteten og deltagelse i de ulike gruppene 
er varierende. De fleste har hatt fra 2 - 4 møter i løpet av året. I tillegg til 
innsamling og analyse av nøkkeltall har faggruppene arbeidet med egenvalgte 
enkelttemaer, som de anser kritisk viktige for å være konkurransedyktige 
innen gjeldende tjeneste. 
16 - 17.november ble det årlige Benchlearning-møtet arrangert på 
Gardermoen. Her deltok kun de mest aktive gruppene (DV, 
Eiendomsforvaltning, FM-ledelse, Controlling, Renhold, Kjøkken/kantine, Tøy 
og Sikkerhet). I tillegg til oppfølging av nøkkeltallsarbeid felles og i faggrupper, 
var det innlegg fra styreleder og representant fra privat FM-leverandør som ga 
råd omkring hvordan drive kostnadssammenlikning på en balansert måte. 
 
 

7. NfN Faggrupper  Aktivitetsrapport 2017   

Det har vært god deltakelse på faggruppemøtene i 2017. Mange medlemmer har engasjert 
seg i programkomiteer for møtene noe som har bidradd til aktuelle og mangfoldige 
møteprogram. Her følger en oversikt over de faggruppemøtene som har vært avholdt i 2017. 
 

NfNs faggruppe for Renhold 1 

Møtet ble avholdt 26. januar 2017. Vertskap var Lise Slorby, NAV/Arbeids-og 
velferdsdirektoratet. Programkomite: Kari Haugs Andersen, DNB, Liv Hiis Bergh, DSS og 
Kirsten Faye Jordan.  
Foredrag: 
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-Om Arbeids- og velferdsdirektoratets nye FM avtale der renhold utgjør en stor del av 
avtalen. Anskaffelsesprosessen, forventninger til leverandøren osv. Ved Lise Haugen Slorby.  
 
-Presentasjon av SurfaProducts Scandinavia - Løsninger til førsteklasses 
overflatebehandling. Erfaring med bruk av Nano på toaletter hos DNB. Ved Hans Gunnar 
Frivoll. 
  
-Presentasjon om Tork EasyCube - Tork EasyCube er en cloud basert tjeneste som bruker 
tilkoblede enheter, dispensere, til å levere sanntidsinformasjon om renholds- og 
påfyllingsbehov. Ved Frank Oksavik, Account Manager, SCA HYGIENE PRODUCTS AS. 
 
-Om mva-kompensasjon og økt fokus fra private FM firma som vil inn og overta FM-oppdrag 
innen Spesialhelsetjenesten og offentlig tjenesteyting. Presentasjon og påfølgende 
diskusjon. Ved divisjonsdirektør Morten Løkken Bendiksen, AHUS.  
 
-Erfaring med roboter, bruk av ny teknologi i renholdet. Erfaringer fra piloter hos DSS.   
Ved Liv Hiis Bergh og Paulo Ruvina, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. 
 
Møtet ble avholdt med 15 deltakere, 19 påmeldt, fra bedriftene Ahus, ConocoPhillips DSS, 
DNB, Handelshøyskolen BI, NAV, Norges Bank, NRK, Politets Fellestjenester, Skatteetaten, 
Statens vegvesen. Statoil. Statsbygg og UN N HF.  
 

NfNs faggruppe for FM-Ledelse 1/2017 

Møtet ble avholdt 23. mars 2017 hos Norges Bank, Oslo. Vertskap var Kristin Fagerhaug, 
eiendomsdirektør, Norges Bank. Programkomite: Lise Klevan Dybwad, Aker Solutions og 
Henning Verløy, Telenor. 

Tema: "Innovasjon og nye teknologiske løsninger - hvilke muligheter og utfordringer kan 
 

Foredrag: 
- Verdibevarende eiendomsdrift/-utvikling, samt FM-ledelse i Norges Bank. v/Leif E. 
Henriksen og Alain Clerambault, begge Norges Bank.  

- Ny teknologi og nye arbeidsformer: Hvilke omgivelser vil vi trenge? v/Siri Hunnes Blakstad, 
Direktør Arkitektur, utvikling og analyse, ÅF Engineering. 

- Smartere arbeidsplass  fleksibilitet og fremtidsrettede arbeidsplasser i et evigvarende 
bygg.  V/prosjektleder Elisabeth Paus, iArk og Hanne Nesteby, Norges Bank. 

- Digitalisering  hvilke muligheter gir det gårdeier, utleier og leietaker? v/Roy Johansen, 
Head of IT, Telenor Eiendom.  
Møtet ble avholdt med 32 deltakere fra medlemsbedriftene A/S Norske Shell, AHUS, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, DNB, Halliburton, Handelshøyskolen BI, IF, NAV/Arbeids- 
og velferdsdirektoratet, Nordea, Norges Bank, NRK, NTNU, ROM Eiendom, Skatteetaten, 
Statoil, Sykehuset Østfold, Sykehuspartner og Telenor Eiendom.  
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NfNs faggruppe for DV og Energi 1 

Møtet ble avholdt 6. april 2017 hos Telenor Eiendom. Vertskap var Tore Skalstad, TE. 
Programkomite: Tore Skalstad og Mette-Kristine Silseth, TE, Jørgen Frisak, OUS, Per Aas, 
NRK, Richard Karlsen, Nordea, Emma Julie Ottervik, Forsvarsbygg og Kirsten Faye Jordan. 
Foredrag:  
- Telenor Eiendom Intro 
- Hard FM SLA struktur v/Tore Skalstad og Mette-Kristine Silseth  

- Dalux, praktisk bruk av BIM til FDVU. v/Malthe Slemming, Country Manager, Norge og FM-
ansvarlig Anders Scheel Nielsen fra Danmark  

- Brannvern  Eier og brukers plikter. v/Liv-Karin Skjelbred, Brannteknisk rådgiver, Firesafe 
Consulting. 

- Energiledelse program 2012-2016 i Forsvarsbygg - Resultat og erfaringer. Drifter vi optimalt 
og med lavest mulig kostnad og med størst mulig sikkerhet? V/Kjell Hantho, spesial rådgiver, 
Energiledelse, Hantho Energy AS.  
 
Møtet ble avholdt med 29 deltakere, 32 påmeldt, fra medlemsbedriftene AHUS Arbeids- og 
Velferdsdirektoratet, Asker Kommune, DNB, Diakonhjemmet, Nordea Bank, NRK, Oslo 
Universitetssykehus, ROM Eiendom, SAS, Statoil, Statsbygg, Sykehuset Østfold HF og 
Telenor Eiendom. 
 

NfNs faggruppe for DV og Energi 2 

Møtet ble avholdt 14. september 2017 hos Nordea Bank, Vertskap var Richard Karlsen. 
Programkomite: Tore Skalstad, Politiets Fellestjenester, Mette-Kristine Silseth, TE, Jørgen 
Frisak, OUS, Per Aas, NRK, Richard Karlsen, Nordea, Jan Fredrik Wright, Bane NOR 
Eiendom og Kirsten Faye Jordan. 
Foredrag: 
- Nordea Bank: Overordnet om DV og portefølje, Intern workplace organisasjon og tjenester 
som er in- eller outhouse, SLA struktur og Kpier. Ved Richard Karlsen og Steinar 
Andreassen. 

- Bane Nor, nytt EOS system  Gurusoft EOS. Hvordan benyttes systemet i operativ drift, 
undermåler struktur og fordelingsstruktur, rapportering. Ved Lise Sunsby, Fagansvarlig 
energi og miljø, Bane NOR Eiendom. 
 
- Energiledelse opp mot effektstyring og nye regler som kommer 
Presentasjon ved John Arild Raaen, Direktør Energitjenester, LOS Energy.  
 
- Omvisning Nordea bygget ved Richard Karlsen 

Møtet ble avholdt med 24 deltakere, 26 påmeldt, fra medlemsbedriftene Arbeids- og 
Velferdsdirektoratet, DNB, DSS, Diakonhjemmet, Forsvarsbygg, Gjensidige Forsikring ASA, 
If, Nordea Bank, Norges Bank, NRK, OUS, Bane NOR Eiendom, Statoil, Statsbygg, 
Sykehuset Østfold HF og Politiets Fellestjenester.  
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NfNs faggruppe for Renhold 2  

Møtet ble avholdt tirsdag 9. mai 2017 hos Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, Oslo. -
Vertskap: Edith Stakvik, Seksjonssjef, Renholdsenheten, Forsvarets logistikkorganisasjon. 

Programkomite: Kari Haugs-Andersen, DNB, Liv Hiis Bergh, DSS, og Edith Stakvik, 
Forsvaret. 
Foredrag: 
-Outsourcingen av renholdet av Forsvarets bygg fra Forsvarsbygg til ekstern leverandør- Ved 
Edith Stakvik, Forsvaret. 
-Presentasjon av de nyeste håndtørkemaskiner. Lavere driftskostnader og mer hygienisk? 
Presentasjon og debatt.Dyson v/Douglas R. Waddington Digitalisering av renholdet -  
Sensorer 
Informasjon fra sensorer kan gi økt kunnskap om faktisk bruk av arealene og byggene. 
Foredrag og spørsmål./Roy Johansen, Head of IT, Diskusjon: Hvilken renholdskvalitet er å 
anbefale?  

Er det NS - INSTA 800 som er beste løsning, eventuelt eget definert nivå eller kanskje en 
kombinasjon av flere? Hvilken kvalitet benytter medlemmene i gruppen seg av og hvorfor?   

Status: Møtet ble gjennomført med 21 deltakere, 23 påmeldte, fra Ahus, Asker kommune, 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DNB, Forsvaret, Handelshøyskolen 
BI, NAV  //  Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norges Bank, Oslo universitetssykehus HF, 
Politiets Fellestjenester, Statens vegvesen, Statoil, Statsbygg, Sykehuset Østfold HF.  
 

NfNs faggruppe Renhold 3 

Møtet ble avholdt Torsdag 26. oktober 2017 hos NRK. Vertskap: Ole Kjærsgaard, NRK. 
Programkomite: Kari Haugs-Andersen, DNB, Liv Hiis Bergh, DSS, Lise Haugen Slorby, 
NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kirsten Faye Jordan. 
Foredrag: 
- NRK og sentralisering av renholdet. NRK har standardisert og sentralisert mange 
administrative tjenester som en del av den overordnete strategien og også renhold. Dette har 
resultert i en stor kontrakt med ISS for hele landet. litt om bakgrunn, prosess og 
gjennomføring av kontrakten. V/Ole Kjærsgaard, NRK  

-  
Om informasjons- og påseplikten etter forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, 
samt hente inn aktuelle bestemmelser fra forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter. V/ Bård Hogstad , Arbeidstilsynet.  

-Renhold uten kjemikalier, prosjekt hos DSS. Produkt Orbio. Erfaringer og presentasjon. Ved 
Thomas Schönberg og Dennis De Konink, Tennant, Boss Europe. 

Lise Haugen Slorby, NAV. 

Møtet ble avholdt med 25 deltakere, 27 påmeldte, fra medlemsbedriftene AHUS, Asker 
kommune, DSS, DNB Bank ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Handelshøyskolen BI, 
NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet, NRK, Politets Fellestjenester, Siemens AS, Statoil 
ASA, Statsbygg og Sykehuset Østfold HF.  
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NfNs faggruppe for Kantine og serveringskonsepter 1 

Møtet ble avholdt 30. Mai 2017, hos Nordea Bank ASA, Oslo. Vertskap var Kari 
Mengshoel. Programkomite: Anne Høgalmen, ConocoPhillips, Sissel Sunde, Statoil, Kari 
Mengshoel, Nordea og Kirsten Faye Jordan. 
Foredrag: 
-Nordeas serveringskonsept. Kort presentasjon av leverandør, type avtale og 

,Meatfree monday. Omvisning i kantinen. V/Kari Mengshoel. 

-Betalingsløsning for kantiner v/Data Nova og v/Kari Mengshoel 

-  et dytt i riktig retning. Om begrepet, relatert til kantinedrift. V/Erik Arnesen, 
master i samfunnsernæring, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
(LHL  

-  

Møtet ble avholdt med 22 deltakere, 24 påmeldte, fra AHUS Akershus Universitetssykehus 
ConocoPhillips, DSS, DNB Bank ASA, Handelshøyskolen BI, NAV/Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, Nordea Bank, Norges Bank, Statoil, Statsbygg, Sykehuset Innlandet HF  
 

NfNs faggruppe for Kantine og serveringskonsepter 2 

Møtet ble avholdt 14. november 2017, hos Statoil Fornebu. Vertskap var Sissel Sunde, 
Statoil ASA. Programkomite: Anne Høgalmen, ConocoPhillips, Sissel Sunde, Statoil, Kari 
Mengshoel, Nordea og Kirsten Faye Jordan. 
Foredrag: 
-Intro til Statoilbygget. Runde i kantine og fellesarealer. v/Sissel Sunde, Statoil ASA 

-Bærekraft  Kantinen sett i et bærekraftig perspektiv. Hva FM leverandøren Coor gjør innen 
bærekraft Kantine. V/Marianne H Antonsen, Leder for Centre of Excellence Food & Catering 
og Henrik Fonahn, KHMS sjef, Coor Norge.     

-Digitalisering av Kantine. Informasjon om hva som skjer i pågående piloter med sensorer. V/ 
Roy Halvorsen, Telenor. 

- NfN Nøkkeltall for Kantine. Hvordan kan vi optimalisere nøkkeltallene for kantine? Kort 
gjennomgang av dagens benchmarkingsmal. Diskusjon om hvordan faggruppen kan gi input 
til neste års mal. v/ Kari Mengshoel, Nordea Bank ASA  Stand in Kirsten Faye Jordan 

Møtet ble avholdt med 16 deltakere, 22 påmeldte, fra medlemsbedriftene AHUS Akershus 
Universitetssykehus, DSS DNB Bank ASA, Gjensidige, Handelshøyskolen BI, NAV // 
Eiendom og Kontordrift, Nordea Bank. Norges Bank, Siemens AS, Skatteetaten og Statoil. 

  
 
8. Nøkkeltall og benchmarking 
 
I 2017 deltok 18 medlemsbedrifter i benchmarkingen av Næringsbygg med til sammen 20 
bygninger med sammenlagt portefølje på ca. 660 000 m2 BTA. 
I tillegg deltok 7 sykehus i benchmarkingen av sykehuseiendommer med totalt 2,1 mill. m2 
BTA. Deltagende medlemsvirksomheter har vært svært stabil. 
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Oppsummering av 2017  benchmarking: 

Næring:  
I år som i fjor utnyttet vi gjestfriheten til BI i Bergen. Utmerkede lokaliteter og en god samling. 
Deltakerne på samlingen deltok aktivt i diskusjonene og det kom mange positive 
tilbakemeldinger både under og etter samlingen. 
 
Det nye av året var at det ble arrangert to analyse møter før samlingen i Bergen. Formålet 
var å få diskutert årets nøkkeltall og forsøke å finne ut hva vi kan bruke dem til og ikke minst 
hvordan vi skal bruke dem. Påmeldingen til disse to møtene var laber, men de som møtte 
fikk diskutert mange punkt som senere ble tatt opp på samlingen i Bergen. Verdien av, og 
kanskje ikke minst kvaliteten på nøkkeltallene, er et tema som stadig diskuteres. Dette vil 
også bli et viktig tema for styrets arbeid fremover: å finne ut av hva som skal bli fremtiden til 
nøkkeltallssamarbeidet med fokus på verdien av dette arbeidet for medlemsbedriftene i sitt 
daglige virke. 
 
Sykehus: 
Sykehusene har utarbeidet en felles nøkkeltallsrapport med basis i regnskapstall fra 2016. 
Tallene er fortsatt beheftet med en del ulikheter og usikkerhet, men det har vært en klar 
forbedring sammenliknet med tidligere år. Ingen er best på alt, men alle er best på noe.  
Det ble i tillegg gjennomført noen tester på «fiktive anbudsprosesser» hvor sykehus 
ressursvurderte konkrete tjenester hos andre, basert på oppgitte SLA-er og KPI-er. Dette 
som et alternativ til det tradisjonelle nøkkeltallsverktøyet. I 2018 er planen å videreforedle og 
utvide til dette bruk i flere tjenester.  
 

9. Administrasjon 
 
Brønnøysund-registrering og regnskapsføring 
NfN er innmeldt i Enhetsregisteret i Brønnøysund som 
organisasjonsnummer 966 111 245. 
Regnskapet var også i 2017 ført av Haslestad Regnskap AS.  

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

 
 
 
 
 

http://www.nfn-fm.no/
mailto:kirstenfayejordan@gmail.com
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Øvrige sekretariatfunksjoner 
Olav Egil Sæbøe har ansvar som styrets sekretær (dokumenter, forberedelser og 
gjennomføring/referater av styremøter, strategimøter og Årsmøtet) samt for oppfølging av 
alle regnskapsfunksjoner og økonomirapportering. Han møter på alle styremøter og forøvrig i 
møter og aktiviteter etter styrets bestemmelse. 
 
Kontaktinformasjon: 
post@nfn-fm.no. Mobil: 906 80 844 
 
Arbeid med nøkkeltall og benchmarking  
Vi har i 2017 hatt følgende avtaler om videreutvikling av nåværende løsninger for NfN 
Næring og NfN Sykehus: 
1-årig spesifisert avtale med Multiconsult  
2-årig rammeavtale med KnowledgeGroup (2017-2019). 
 
SLA-er 
De to sekretariatsfunksjonene samt regnskapsføringen og vedlikehold av websiden er avtalt i 
tjenestenivå-avtaler (SLA).  
SLA-ene tas opp til vurdering og eventuell reforhandling årlig for å sikre rett tilpasning til 
aktivitetene. 
 
 
10. Valgkomité 2018 
 
Årsmøtet 2017 valgte følgende valgkomite: 

Audun Helgeland, Schlumberger 
Johannes Snilstveit, Skatteetaten 
Jan Fredrik Wright, ROM Eiendom 
 
Varamedlem; Kari Mengshoel, Nordea 

 
11. Revisjon 
 
I samsvar med etablert praksis anmodet styret et av medlemmene å fungere som revisor for 
regnskapsåret 2017. 

Siden valgt revisor i 2016, Arnt-Erik Hansen, DNB, var kandidat til styremedlemskap hadde 
han bedt seg fritatt for eventuelt gjenvalg. 
Tor Smidt Salvesen, Ahus, ble enstemmig valgt på Årsmøtet 2017. 
 
 
 
 
 

mailto:post@nfn-fm.no
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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 tiltak er 
deltagelse i NfNs aktiviteter i prinsippet skal være dekket av årskontingenten og ved 
medlemmenes egne bidrag som ambulerende vertskap og faglige ressurser i planlegging og 
gjennomføring av møter og arbeidsgrupper. 
Eksterne foredragsholdere tilbys vanligvis å holde sine presentasjoner vederlagsfritt.  
Det årlige Nøkkeltallsmøte og møter som strekker seg over mer enn en dag medfører typiske 
felleskostnader som overnattings- og forpleiningskostnader. Til disse møtene beregnes 
vanligvis et deltagerbidrag  - som skal dekke kalkulerte og budsjetterte 
kostnader samt en beskjeden risikomargin for uforutsett.  
 
Årsregnskap 2017 
Sammendrag av Årsregnskapet sendes til hovedmedlemmene og møtedeltagerne før 
Årsmøtet, og vil bli gjennomgått og kommentert på møtet. 
 
Regnskapet pr. 31.12.2017 viser et overskudd på kr. 43 619,- mot budsjettert underskudd,  
kr. 42 750,-  
Styret vil foreslå det forelagte regnskap som NfNs Årsregnskap 2017 og at overskuddet 
tilføres egenkapitalen. 

Forslag til Budsjett 2018 
Styret vil foreslå for Årsmøtet 2017 at: 
- Medlemskontingenten beholdes uforandret, kr. 15 000,-. 
-  NfNs Budsjett 2018 salderes med underskudd, kr. 42 800,-. 

 

Oslo, 7. februar 2018, 
 
for styret i Norsk Nettverk for Næringseiendom, 
 

 

 


