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  FRA HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2011: 

UTFORDRINGER 

Foreningens største utfordringer i 2011 var: 

 Videreføring av tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene 

 Utvikling av ny strategi for NKF som kunnskapsleverandør og samfunnsaktør 

 Revisjon av folkevalgtopplæring innen plan- og byggesak 

 Utvikling og gjennomføring av et stort antall kurs og seminarer 

 Lansering og videreutvikling av verktøyet IK-Bygg Web 

 

OM FORENINGEN 

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon som primært driver formidling av kunnskap 

innenfor de kommunaltekniske fagområdene. Hovedaktivitetene består av informasjon og kunnskapsformidling 

gjennom tidsskriftet Kommunalteknikk, foreningens nettsted, diskusjonsforum, faglige nettverksgrupper, kurs og 

seminarer i regi av fagfora og lokalavdelinger, samt gjennom utstilling og seminarer på messen Miljø & Teknikk / 

Kommunalteknikk. 

NKF samarbeider med organisasjoner, departementer og direktorater på de kommunaltekniske områdene. 

VISJON 

NKF – Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 

FORMÅL 

NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag. NKF skal ha 

bred tilslutning fra enkeltpersoner, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene.  

NKF skal stå for faglig og personlig utvikling og støtte samt være talerør for kommunaltekniske virksomheter. 

NKFs foreningsidé søkes oppnådd gjennom å arbeide med spørsmål og oppgaver knyttet til våre omgivelser som 

arena for sosiale og kulturelle aktiviteter, vårt fysiske miljø som naturforekomster og ressursgrunnlag, samt vår 

lokale infrastruktur som forutsetning for bosetning og næringsvirksomhet. 

VERDIGRUNNLAG 

NKFs virksomhet skal bygge på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap gjennom etiske og miljøbevisste handlinger. 

 

MEDLEMSKAP 

Alle som ønsker det kan bli medlem av foreningen, både enkeltpersoner, kommunale, interkommunale, og 

andre offentlige og private virksomheter som arbeider innen foreningens virksomhetsområde.  

NKF utgir et eget tidsskrift: Kommunalteknikk som sendes til alle medlemmer. 

 



FAGFORA 

Medlemmer i NKFs fagfora er medlemmer i NKF. Fagfora har stor frihet gjennom egne faglige styrer. 

Fagfora driver en omfattende virksomhet gjennom nettverksgrupper, kurs og seminarer.   

Foreningen har disse fagfora: 

 NKF bygg og eiendom 

 NKF byggesak 

 NKF ledelse 

 NKF plansak 

 NKF veg og trafikk 

 

SEKRETARIATET 

Sekretariatet står for den daglige driften, og har kontorlokaler i (Kommunens hus) Munkedamsveien 3B, 

Oslo.  

OBS: Ny besøks- og postadresse: Borggata 1A, 0650 Oslo 

Sekretariatet består av: 

Torbjørn Vinje  direktør  

Kjersti Larsstuen          rådgiver  

Astrid Øygard               rådgiver 

Elisabeth Leikanger    rådgiver  

Aslaug Koksvik             redaktør/rådgiver 

Sissel Ingebretsen       administrasjonssekretær 

Periodevis har vi også leid inn ekstra bistand. 

 

 

NKF BYGG OG EIENDOM 

NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 14. juni 2010. Etter dette har styret bestått av: 

Styreleder  Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune 

Nestleder  Beate Nemeth eiendomssjef, Tromsø kommune 

Medlem Evy Opheim renholdssjef, Ringsaker kommune 

Medlem  Jon Arne Jacobsen rådgiver, Hemnes kommune 

Medlem  Tor Espnes daglig leder, Tønsberg kommunale eiendom KF 

Varamedlem Rune Grindstuen ingeniør, Vågå kommune 

Varamedlem Odd Steindal enhetsleder, Lillesand kommune 

 

Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKF, er sekretær for NKF bygg og eiendom. 

 



Styret har avholdt fem styremøter i 2011. I tillegg har noen saker vært behandlet v/e-post. Totalt er 36 saker 

behandlet. 

Styret har i 2011 bidratt til hovedstyrets strategiplan og utarbeidet aktivitetsplan med tilhørende budsjett. Av andre 

større saker må nevnes lansering og videreutvikling av IK-BYGG Web 

 

Nettverksvirksomheten 

Forumet har ved utgangen av året 282 medlemmer (kommuner) i 51 aktive nettverksgrupper.  Det er etablert 

nettverk i samtlige av landets fylker. I tillegg til 26 ordinære nettverk, kommer egne grupper som sorterer under 

følgende fagområder: Renhold (12), driftsledelse (3), prosjektledelse (3), boligforvaltning (2), miljø og energi (2). I 

tillegg kommer en egen storbygruppe, som også er representert innen miljø og energi, samt en gruppe med 

storkommuner. Nettverksgruppene administreres av innleide sekretærer som planlegger, gjennomfører og følger 

opp gruppenes møter.  

 

KoBE - Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning  

KoBE er Statens bygningstekniske etats (Direktoratet for byggkvalitet fra 01.01.12) kompetanseprogram for bedre 

eiendomsforvaltning i kommunene og fylkeskommunene. NKF bygg og eiendom har fått tilskudd til et prosjekt også i 

2011. 

 

 

Arrangementer i 2011 

Arrangementets navn Sted og tid Antall 

deltakere 

Merknader  

ENØK og energiledelse i praksis Gjennomført  i 6 byer fra 

september - november 

172 Mandal, Bergen, Ålesund,  

Oslo, Kristiansand 

og Trondheim 

Nasjonal konferanse for 

skoleanlegg  

Trondheim,  

22. -21. september 

295 I samarbeid med 

Utdanningsdirektoratet/ 

Rådgivningstjenesten for skoleanlegg 

Drifts- og renholdsleder-

konferansen 2011 

Trondheim,  

28. - 29. september 

123 

 

 

Kostnads- fremdrifts- og 

kvalitetsstyring av 

byggeprosjekter 

Trondheim,                       2. 

- 3. november 

23  

Smartere innkjøp gir bedre bygg Lillestrøm, 

20. oktober 

92 I samarbeid med Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi) 

IK-BYGG Web –konferansen 2011 Gardermoen,  

10. november 

62  

 

 

 



PROSJEKTER OG NYE TILTAK 

Kostra-nøkkeltall som styringsindikatorer for utvikling og endring i eiendomsforvaltningen 

Gjennom KoBE - Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning, har NKF bygg og eiendom fått tilskudd til følgende 

prosjekt i 2011:  

KOSTRA-nøkkeltall som styringsindikatorer for utvikling og endring i Eiendomsforvaltningen. Et samarbeidsprosjekt 

mellom KS og NKF. Beløp: kr 450 000,-. 

Sammenlagt med tilskudd for tidligere år har NKF bygg og eiendom totalt fått tildelt  

kr 3 630 000,-. 

Prosjektet er et samarbeid mellom KS og NKF. Prosjektet har etablert en nettverksarena for syv kommuner i Vestfold 

som samarbeider om lik konteringspraksis for eiendomskostnader. 

Prosjektet er etablert med god forankring til rådmannsnivået.       

Prosjektet utvikler en mal for tjenesteanalyse og rapportering av ressursforbruk for eiendomstjenesten. KS og NKF 

planlegger å tilby metoden og verktøyene for nye kommunegrupper i 2012 og 2013. Prosjektet avsluttes i 2012. 

Metoden og verktøyene vil kunne tilbys over hele landet.  

 

IK-Bygg Web 

IK-Bygg Web, nettversjonen av IK-Bygg, ble lansert 17. mars 2011.  IK-Bygg Web effektiviserer og forbedrer arbeidet 

med å kartlegge bygningers tilstand og skaderisiko. 

Nettversjonen bidrar til økt brukervennlighet, oppdeling i ansvarsområder, bedre samhandling mellom aktørene, 

bedre og mer tilgjengelig brukerinfo, og mulighet for rapportering. Web-versjonen gir også mulighet for 

sammenligning med andre kommuner og nye muligheter for registrering av data, for eksempel via mobiltelefon.  

Parallelt med utviklingen av webløsningen for IK bygg har det foregått en revisjon av spørsmålene som skal ivareta 

de mange kravene som stilles til den kommunale eiendomsvirksomheten. I dette arbeidet har Arbeidstilsynet deltatt 

sammen med Helsedirektoratet, Brannvernforeningen, KLP og Østre-Toten kommune. Universell utforming er også 

blitt ivaretatt, og ny revidert versjon ble lansert 19. desember.  

40 kommuner har så langt tegnet abonnementsavtale med NKF bygg og eiendom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskap for 2010: 

 



 



Regnskap for 2011: 

 

 

 



 

 



Budsjett 2012 : 

 Legges frem til orientering.  

 Budsjettet ble vedtatt av NKF hovedstyre 8. desember 2012 

 Styret i NKF bygg og eiendom har kun forslagsrett og ikke vedtaksrett hva angår budsjett. 

 Vedtatte budsjett er ikke i overensstemmelse med styrets forslag. 

 Styret fremmet forslag om et budsjett med kr 0,- i resultat.  

 

 

 

 

 



Styrets forslag til handlingsplan for 2012: 

 

 

 

 

 

 



 

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet i NKF bygg og eiendom  

3. september 2012, Trondheim: 

 

Leder  Jan-Egil Clausen, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune (gjenvalg) 

Nestleder         Beate Németh, Tromsø kommune (gjenvalg) 

Medlem            Tor Espenes, Trondheim kommune (gjenvalg) 

Medlem            Rune Grindstuen, Vågå kommune (opprykk fra vara) 

Medlem            Jan-Ivar Jenssen, Aurskog-Høland kommune (ny) 

Vara                   Torfinn Myklebust, Eid kommune (ny) 

Vara                   Arvid Tangerås, Kvam Herad (ny) 

 

Vi minner om at det er styret som innstiller på valgkomité. 

   

 

 

Valgkomiteen: 

Arnold Askeland, Hammerø og Storvik Prosjekt AS (leder) 

Erik Haugsøen, Kvam Herad 

Dagfinn Øvrebotten, pensjonist/tidl. styreleder 

 


