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INNLEDNING FRA HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 2013 

 
Foreningens største utfordringer i 2013 var: 
Innføring av ny grafisk profil 

 Utvikling og gjennomføring av et stort antall kurs og konferanser 

 Forberedelser til ny medlemsmodell  

 Gjennomføring av messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 

 Organisering og utvikling av regionalavdelingene 
 

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon som primært formidler kunnskap 
innenfor de kommunaltekniske fagområdene.  
Hovedaktivitetene er informasjon og kunnskapsformidling gjennom foreningens tidsskrift, nettsted, 
diskusjonsforum, faglige nettverksgrupper, kurs og konferanser i regi av fagfora og regionalavdelinger og 
gjennom messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. NKF samarbeider med organisasjoner, 
departementer og direktorater på de kommunaltekniske områdene. 
 
Visjon 
NKF – Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 
 
Formål 
NKF er den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag. 
 NKF har bred tilslutning fra enkeltpersoner, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse 
fagområdene. NKF står for faglig og personlig utvikling og støtte, og er talerør for kommunaltekniske 
virksomheter. NKFs foreningsidé oppnås 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 regionale infrastruktur som forutsetning for bosetning og næringsvirksomhet. 
 
Verdigrunnlag 
NKFs virksomhet bygger på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap gjennom etiske og miljøbevisste 
handlinger. 
 
Medlemskap 
Alle som ønsker det kan bli medlem, både enkeltpersoner og virksomheter som arbeider innen  
foreningens virksomhetsområde.   
 
Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  Alle medlemmer kan være representert med personlig 
fremmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert annet år innen 15. september. Det siste årsmøtet ble 
arrangert 3. september 2012 i Trondheim, og det neste arrangeres 3. juni 2014 i Bergen. 
 
Hovedstyret 
Hovedstyret har ansvar for koordinering og drift av virksomheten, og er foreningens øverste myndighet 
mellom årsmøtene. 
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Fagfora 
Fagfora har egne styrer. Foreningen har følgende fagfora med egne styrer: 

 NKF bygg og eiendom 

 NKF byggesak 

 NKF plan og miljø 

 NKF veg og trafikk 

Regionalavdelinger 
Regionalavdelingene har egne styrer. Foreningen har følgende regionalavdelinger: 

 NKF Buskerud, Telemark, Vestfold 

 NKF Rogaland 

 NKF Hordaland 

 NKF Trøndelag 

Leder- og samhandlingsmøtet 
Leder- og samhandlingsmøtet har oppgaver innen strategi og koordinering, og består av hovedstyret og 
lederne for fagfora og regionalavdelinger. Administrasjonen stiller på møtene. 

Administrasjonen 
Administrasjonen har ansvaret for den daglige driften, og har kontorlokaler i Borggata 1, Oslo. 
Ved utgangen av 2013 består administrasjonen av: 

Tittel Navn Rolle/oppgaver 

Direktør Torbjørn Vinje Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi, personalledelse, 
sekretær for hovedstyret, daglig ledelse av Forum for offentlig 
service, prosjektleder for  
Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013. 

Rådgiver  Kjersti Larsstuen Kontorleder, stedfortreder for direktør, ansvar for budsjett og 
regnskap, sekretær for NKF byggesak. 

Rådgiver Astrid Øygard Nettstedene kommunalteknikk.no og nkfnett.no, spørreverktøyet 
Questback, intern brukerstøtte, sekretær for NKF plan og miljø. 

Rådgiver  Aslaug Koksvik Redaktør for tidsskriftet Kommunalteknikk, sekretær for NKF veg og 
trafikk, markedsføring og profilering av NKF. 

Rådgiver  Elisabeth 
Leikanger 

Sekretær for NKF bygg og eiendom og for regionalavdelingene. 

Administra-
sjonssekretær 

Sissel Ingebretsen  Kontor- og kursadministrasjon, fakturering. 

Administra-
sjonssekretær 

Trude K Stølan Kontor- og kursadministrasjon. 

 
Det ble utført 5,5 årsverk i 2013. 
 
Kontaktinformasjon 
Norsk Kommunalteknisk Forening, Borggata 1,0650 Oslo  
E-post: nkf@kommunalteknikk.no 
Nettsted: kommunalteknikk.no   Facebook: facebook.com / Kommunalteknikk 
Sentralbord:22 04 81 40 
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FAGFORUMET NKF BYGG OG EIENDOM 

 
NKF bygg og eiendom er landets største nettverk for kommunale bygg- og eiendomsforvaltere. 
 
Forumet representerer 80 % av den kommunale bygningsmasse, og et betydelig kompetansemiljø for 
alle fagområder innen byggforvaltning og drift. 
 
Forumet har temagrupper for ledere innen følgende fagområder: Energi og miljø, Renhold, Forvaltning, 
Drift og vedlikehold, Prosjektledelse og Boligforvaltning  
  
 
 

VISJON 

 
Forumet skal være det ledende fagmiljø for eiere og forvaltere av norske kommuners bygg og 
eiendommer. 
 
 
 
 

FORMÅL 

 
Forumet skal bistå kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen slik at: 
 

 Eiendomsmassen forvaltes og driftes på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte  

 Realverdiene ivaretas og videreutvikles  

 Eiendomsmassen er tilpasset brukernes behov  

 Har fokus på energiøkonomisering 
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ÅRSBERETNING 

NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 3. september 2012. Etter dette har styret bestått av: 

Styreleder  Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune 

Nestleder  Beate Németh eiendomssjef, Tromsø kommune* 

Medlem Rune Grindstuen ingeniør kommunale eigedomar, Vågå kommune 

Medlem  Jan-Ivar Jenssen  virksomhetsleder eiendom, Aurskog-Høland 

kommune 

Medlem**  Tor Espnes eierskapssjef, Trondheim kommune 

Medlem** Torfinn Myklebust prosjektleiar, Eid kommune 

Varamedlem Arvid Tangerås prosjekt- og byggeleiar, Kvam herad 

*Faveo Prosjektledelse AS fra 1. desember. 

**Torfinn Myklebust rykket opp som styremedlem fra 1. august, da Tor Espnes gikk ut av styret pga 

overgang til annen bransje. 

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

Styret har avholdt 6 styremøter i 2013. I tillegg har noen saker vært behandlet v/e-post.  

I 2013 har forumets styre bidratt til oppfølging av foreningens strategiplan, i tillegg til å utarbeide 

aktivitetsplan med tilhørende budsjett. Totalt er 66 saker behandlet. 

Sentrale saker/oppgaver: 

 Utvikle nettverksvirksomheten 

 Utvikling og gjennomføring av en rekke kurs og konferanser 

 Prosjektvirksomhet og nye tiltak 

 Videreutvikling av IK-BYGG Web  

 Deltagelse i 3 av Standard Norges-komiteer 

 Gjennomføring av spørreundersøkelse blant forumets medlemmer 

 

Nettverksvirksomheten 

Forumet har ved utgangen av året 367 medlemmer og 51 aktive nettverksgrupper. Det er etablert 

nettverk i samtlige av landets fylker. Gruppene sorterer under følgende fagområder: Renhold, forvaltning 

og driftsledelse, prosjektledelse, miljø og energi, og boligforvaltning. For de største kommunene er det 

etablert egne Storbygrupper for eiendomssjefene, prosjektledere, og miljø og energi. Nettverksgruppene 

administreres av innleide sekretærer som planlegger, gjennomfører og følger opp gruppenes møter.  

Spørreundersøkelse 

Målet var blant annet å kartlegge nettverksmedlemmenes opplevelse av nytteverdi. Resultatet (232 

respondenter) gir et godt grunnlag for fagforumets videre arbeid. 
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Workshop 18. – 19. juni 

 
Resultatet fra spørreundersøkelsen var hovedtema da nettverkssekretærene var samlet til Workshop på 

Gardermoen i juni. 

Samarbeid  

Forumet samarbeider med Difi, KS, DiBK og Husbanken, og har samarbeidsavtale med Senter for 

eiendomsfag. Se Prosjekter og nye tiltak, side 8. 

 

Arrangementer i 2013 

Arrangementets navn Sted og tid Antall 

deltakere 

Merknader  

Bygge- og anleggsprosjekter Modul I 

Byggeherrens gjennomføringsstrategi 
Bergen, Oslo og Tromsø 

 

70  

Bygge- og anleggsprosjekter Modul II 

Byggeherrens prosjektstyring 
Bergen, Oslo og Tromsø 

 

58  

Modul I og II som et kurs  Stavanger 51 På bestilling fra 

Stavanger kommune 

God offentlig prosjektledelse  

HVORDAN? 

Asker 43  

Boliger for fremtiden 2014 Oslo,  

14. -15. februar 

138 I samarbeid med 

Boligbygg Oslo KF, 

Husbanken m.fl. 

Byggherreforskriften HMS og SHA i 

prosjekter 

Trondheim, Oslo, Sola, Bergen, 

Fredrikstad 

86  

Drifts- og renholdsleder 

-konferansen  

Oslo - København,  

18. - 20. september 

95 

 

Utstillere: 7 

IK-BYGG -konferansen Oslo,  

8. november 

75  

IK-BYGG innføringskurs  Gjennomført i 19 kommuner 165 Gjennomføres på 

bestilling  
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PROSJEKTER OG NYE TILTAK 

Bedre kunnskap innen Bygg- og anleggsanskaffelser (B&A).  
I 2013 har fokuset hovedsakelig vært på LCC (Livssykluskostnader), og Difi har i løpet av året besøkt et 
stort antall av forumets nettverk, samt deltatt på en egen workshop for forumets nettverkssekretærer. 
NKF har i tillegg til å formidle informasjon, også bidratt til utvikling av basiskurs i LCC, og vært 
representert i arbeidet med utvikling av en veileder for leie av eiendom. Veilederen skal bidra til å sikre 
god økonomi og gode miljøeffekter i offentlige innleieforhold.  
Difi har også fått rapport fra delen av den gjennomførte spørreundersøkelsen som omfattet anskaffelser. 
Samarbeidet med Difi fortsetter i 2014. 
 
KOSTRA-rapportering for kommunal eiendomsdrift 
Prosjektet som er et samarbeid mellom NKF og KS, og støttes av DiBK, har følgende målsetting:  

 Etablering av lik konteringspraksis 

 Forbedring av konterings-mal for KOSTRA  

 Mal for årlig rapportering av ressursforbruk fra eiendomsområde 
Av de syv Vestfold-kommunene som deltok i pilotprosjektet har fem levert tjenesteanalyse. 
Prosjektet har oppnådd nødvendig forankring på rådmannsnivå, og bidratt til tettere kommunikasjon om 
eiendomsspørsmål med eiendomsforvalteren. KS og NKF samarbeider også om KOSTRA-rapportering for 
eiendom fra de 10 største kommunene (ASSS-nettverket). Målet er å etablere en årlig rapportering om 
ressursforbruket, sammen med en tilstandsrapport. IK-bygg, som også er et DiBK-finansiert system, vil 
her egne seg godt. Prosjektet er avsluttet med en tjenesteanalyse for fem kommuner. Forumet har fått 
støtte fra DiBK til å gjennomføre en revidering av tjenesteanalysen i samarbeid med KS, med tall for 
2013, i Vestfoldgruppa. 
 
Forvalter og eierforum for byggkvalitet (byggherreforum) v/DiBK 
Forumet samler de største forvalterorganisasjonene i Norge. Mål: Forenkling av regelverk (TEK 15, Rhab-
TEK etc.). NKF bygg og eiendom er representert v/styreleder. 
Program for bedre boligforvaltning v/DiBK og Husbanken 
Programmets mål er å etablere bolignettverk, og utvikle et utdanningstilbud ved Høgskolen i Gjøvik.  
Fagforumet er representert v/sekretær, og to representanter for det etablerte bolignettverket. 
KS og KBL er også representert i prosjektgruppen.  
 
IK-Bygg  
IK-Bygg (se ikbygg.no) er et internkontrollsystem (ikke et FDV-system) som synliggjør byggets tilstand og 
skaderisiko, slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold, samt å kommunisere med 
tilsynsmyndighetene. IK-Bygg revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndigheter.  
I tillegg bidrar et eget brukerforum med innspill til forbedringer, og IKT-verktøyet er stadig gjenstand for 
utvikling. Plattformen er oppgradert (fra Rails 2.0 til Rails 3.2), og det er lagt til rette for enklere 
rapportering. Det er mulighet for integrering med flere FDV-systemer, og utviklet app for mobil og 
nettbrett, med varslingsløsning. I 2013 ble både IK-Kirke, IK-Bolig og IK-Næringsbygg lansert. Videre 
forberedes nå en integrasjon med DiBKs planlagte Byggnett. IK-Bygg har i dag 85 abonnenter. 
 
Deltagelse i Standard Norges komiteer: 

 SN/K 349 Driftsoperatørtjenester/vaktmestertjenester (ferdigstilt i 2013) 

 SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg 

 Revisjon av NS 3435 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon 
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RESULTATREGNSKAP 2012  
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RESULTATREGNSKAP 2013 
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BUDSJETT 2013  
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STYRETS FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN 2014 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 

Valgkomitéen har bestått av: 

 Arnold Askeland, Hammerø & Storvik Prosjekt AS (leder) 

 Odd Steindal, Lillesand kommune 

Erik Haugsøen var også valgt inn i komitéen men har trukket seg i forbindelse med at han har blit 
pensjonist. 

 

Valgkomitéens har følgende innstilling til årsmøtet i NKF Bygg og Eiendom: 

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

Nestleder           Beate Németh,  Faveo prosjektledelse AS (gjenvalg) 

Medlem             Rune Grindstuen,Vågå kommune (gjenvalg) 

Medlem             Torfinn Myklebust, Eid kommune (opprykk fra vara) 

Medlem             Arvid Tangerås, Kvam herad (opprykk fra vara) 

Varamedlem      Anne Aaker, Trondheim Eiendom, Trondheim kommune (ny) 

Varamedlem      Håvard Heistad,Levanger kommune (ny) 

 

 

Vi minner om at det er styret som innstiller på valgkomité. Undertegnede er åpen for gjenvalg, men de to 
andre medlemmene ønsker ikke gjenvalg  

 

 

Med vennlig hilsen  

Hammerø & Storvik Prosjekt AS  

   
Arnold Askeland  

---------------------  
Sentralbord: 71 24 04 00 
Mobil:             976 33 911  
www.hamsto.no 

 

 

 

http://www.hamsto.no/
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STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITE 

Leder   Arnold Askeland   (gjenvalg) 

Medlem      (ny) 

Medlem      (ny) 

 


