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OM FAGFORUMET NKF BYGG OG EIENDOM 

• Landets største nettverk for kommunale bygg- og eiendomsforvaltere 
• Representerer 90 % av kommunal bygningsmasse 
• Kompetansemiljø for alle fagområder innen byggforvaltning og drift 

VISJON 

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

FORMÅL 

• Utvikling og drift av nettverks- og temagrupper innen Energi og miljø, Renhold, Forvaltning, Drift 
og vedlikehold, Prosjektledelse og Boligforvaltning 

• Produksjon av temahefter 
• Deltagelse i komiteer 
• Prosjektvirksomhet, utredninger og kartlegginger 
• Samarbeid med andre organisasjoner, og myndigheter 
• Utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser 
• www.ikbygg.no (internkontrollsystem) 
• www.nkfnett.no (diskusjonsforum) 

  

http://www.ikbygg.no/
http://www.nkfnett.no/
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NKF BYGG OG EIENDOM 

NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 20. april 2016. Etter dette består styret av: 

Styreleder  Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune 

Nestleder  Anne Aaker Pensjonist (tidl. dir Trondheim eiendom) 

Medlem  Torfinn Myklebust prosjektleiar, Eid kommune 

Medlem  Arvid Tangerås prosjektleder, Etat for utbygging, Bergen kommune 

Varamedlem Håvard Heistad enhetsleder bygg og eiendom, Levanger kommune 

Varamedlem Rigmor Endresen Virksomhetsleder kommunale bygg, Alta kommune 

Varamedlem Kine Paola Sæter  eiendomsforvalter, Orkdal kommune 

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

I 2017 har forumets styre bidratt til oppfølging av foreningens strategiplan, i tillegg til å utarbeide 

aktivitetsplan med tilhørende budsjett. Det er avholdt 3 styremøter, og totalt ble 35 saker behandlet.  

 

Sentrale saker/oppgaver:  

• Utvikle kravspesifikasjon for kommunale boliger i samarbeid Husbanken, Boligprodusentene, Difi, 

Nelfo og kommuner 

• Utvikle kravspesifikasjon for barnehager, skoler og sykehjem i samarbeid med Storbynettverket for 

felles kravspesifikasjoner 

• Utvikle nettverksvirksomheten med fokus på det grønne skiftet, energi og miljø. 

• Utvikling og gjennomføring av en rekke kurs og konferanser 

• Gjennmføring av NKF prosjektstøtte i investeringsprosjekter – første år 

• Gjennomført 8 møter i NKFs bestiller- og leverandørforum 

• Sekretariat for Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner  

• Videreutvikling av ikbygg.no, herunder tilstandsbarometer og risikomatrise 

• Deltagelse i 6 av Standard Norges-komiteer 

• Gjennomført fellesanskaffelse av energirådgiver for 8 kommuner i Finnmark 

• Initiert fellesanskaffelse i Storbynettverket av HMS-reg til å følge opp innleide mannskaper 

• Søkt om EU midler til energiprosjektet i Finnmark i samarbeid med land i Arktiske strøk 

• Delta aktivt i aktuelle fora for NKF bygg og eiendom som landets største byggherre og en viktig 

samfunnsaktør 

 

 

Markering av NKF 110 år  

I tillegg har Elisabeth Leikanger vært ansvarlig for arbeidet med NKFs jubileumsfilm, og NKF-bilaget i DN. 
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Nettverksvirksomheten  

Forumet har ved utgangen av året nettverk med deltakerbetaling i 283 kommuner og 15 kommunale 

virksomheter. Det er etablert nettverk i samtlige av landets fylker.  

Gruppene sorterer under følgende fagområder (temagrupper):  

• Eiendomssjef inkl. FDV 

• Prosjektledelse 

• Miljø og energi 

• Renhold og boligforvaltning.  

Det er etablert egne storbygrupper for de 10 største kommunene for eiendomssjefer, prosjektledere, 

renholdsledere, og miljø og energi. 

Tilsammen 478 kommunale organisasjonsenheter er med i 44 aktive nettverksgrupper. 

Satsningen på etablering av regionale nettverk fortsetter, også innen fagområdet brannsikkerhet og 

systematisk sikkerhetsforvaltning. Det etableres også egne ad hoc nettverk innen KOSTRA. 

 

 

Samarbeid  

Forumet samarbeider med en rekke myndigheter og organisasjoner som KS, Bygg21, Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husbanken, Boligprodusentene,  

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og KLP Skadeforsikring AS, Helsedirektoratet, Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Brannvernforeningen, Nettverk for miljørettet 

folkehelsearbeid (NEMFO). 

Se Bygg og eiendom. 
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Arrangementer i 2017 

Arrangementets navn Sted og tid Deltakere Merknader  

Prosjektledelse i eliteserien fra A-Å 

Modul I  

Kristiansand, 26. januar 18 Internkurs  

Kristiansand kommune 

Boliger for fremtiden 2017 Oslo 6. – 7.  februar 152 Boligbygg/Husbanken 

GOD offentlig prosjektledelse  Oslo 14. februar 61 EBA, Difi 

Teknisk og kjemisk drift av 

svømmebasseng 

Asker 15. februar 24  

Teamledelse (drift/renhold) Del 1 Oslo 8. mars 29  

Prosjektledelse i eliteserien fra A-Å 

Modul II 

Kristiansand, 20. mars 15 Internkurs  

Kristiansand kommune 

Byggherreforskriften Oslo 22. mars 23  

Teamledelse (drift/renhold) Del 2 Oslo, 25. april 26  

Teknisk og kjemisk drift av 

svømmebasseng 

Karmøy, 26. april 26  

Renhold av offentlige bad og 

svømmehaller 

Karmøy, 26. april 26  

Bygg Ren Verdi (drift/renhold) Oslo – Kiel 7. – 9. juni 408 RELE, NHO Service, 

NFSR 

Prosjektledelse i eliteserien fra A-Å 

Modul III 

Kristiansand 28. august 15 Internkurs  

Kristiansand kommune 

Byggherreforskriften Voss, 18. oktober 34  

Verdibasert byggforvaltning - 

Prosjekt, drift og renhold 

Alta 18. – 19. oktober 106  

Bygg- og anleggsanskaffelser 2017 Oslo, 24. oktober 67 EBA, Difi 

Teknisk og kjemisk drift av 

svømmebasseng 

Asker, 7. november 30  

Fra analoge til digitale bygg Oslo, 8. - 9. november 132 Forum for Norges eier- 

og 

forvalterorganisasjoner 

IK-BYGG -konferansen 2017 Tromsø, 23. november 95  

Byggherreforskriften Som internkurs 15 På forespøsel 

NS 8407 Totalentreprise - Utvalgte 

emner 

Som internkurs 35 På forespørsel 

Innføringskurs IK-BYGG Som internkurs 120 På forespørsel 

    

 Totalt 1411  
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PROSJEKTER OG NYE TILTAK 

BYGG OG EIENDOM 

Bedre kunnskap innen Bygg- og anleggsanskaffelser (BAE) 

Forumet har også i 2017 arbeidet med å heve kompetansen innen BAE-anskaffelser i kommunene, i 

samarbeid med Difi og EBA, og gjennomført de årlige konferansene: GOD offentlig prosjektledelse, og 

Bygg- og anleggsanskaffelser 2017. Difi har også besøkt forumets nettverk i 2017. 

I samarbeid med Øystein Husefest Meland og Yngve Eilertsen tilbyr forumet også et skreddersydd 

undervisningsopplegg: Prosjektledelse og -styring fra A-Å.  

Forumet er også representert i arbeidet med utvikling av en veileder som skal bidra til å sikre god 

økonomi og gode miljøeffekter i offentlige innleieforhold. Arbeidet ledes av Statsbygg. 

 

Revisjon av byggherreforskriften  

Arbeidet har pågått i omlag to år og nærmer seg sin avslutning, skal ut på høring og forventes ferdig 

høsten 2018. 

 

Pilotprosjekt: KOSTRA-rapportering for kommunal boligforvaltning  

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom NKF og KS, og støttes av Husbanken og DiBK. Prosjektet har 

følgende målsetting:  

• Etablering av lik konteringspraksis 

• Forbedring av konteringsmal for KOSTRA  

• Mal for årlig rapportering av ressursforbruk fra boligforvaltningen 

Prosjektet startet høsten 2015 og ble sluttført desember 2017. Det var totalt åtte samlinger. 

 

Ikbygg.no samler alt regelverk om bygg på ett sted  

I dag abonnerer 135 kommuner på IK-bygg, og omkring 20 000 bygg er registrert. 

I 2017 er det gjennomført en grundig og stor oppdatering når det gjelder nye lenker til lover og 

forskrifter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært en viktig bidragsyter i 

arbeidet med oppgradering i henhold til den nye forskriften om brannforebygging. Nytt er også at 

kommunene selv kan legge til egne lenker til f.eks. interne dokumenter og rutiner. Det er også mulig å 

kombinere ulike sjekklister på ett og samme bygg – f.eks. badeanlegg, lekeplassutstyr, kantinedrift e.l. 

Deler av systemet er nå også oppgradert med et nytt, og mer profesjonelt webdesign, herav innlogging, 

brukeroversikt og bygningsoversikt. Pluss oppgradering av ytelse og lagringskapasitet på serversiden. 

I 2018 planlegges implementasjon av risikoanalyse. Tilstandsvurdering er ofte grunnlaget for 

utarbeidelse av risikoanalyse. Denne løsningen er savnet og etterspurt blant mange av landets 

kommuner. 

I revisjonsgruppen bidrar tilsynsmyndighetene aktivt til å revidere og oppdatere IK-bygg på gjeldende 

lovverk. I tillegg bidrar en egen etablert brukergruppe med innspill til forbedringer på utviklingen av 
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verktøyet. 

IK-Bygg er utviklet i samarbeid med kommuner og tilsynsmyndigheter, og er eiendomsforvalterens 

verktøy for å kommunisere byggets tilstand med brukere, eier og tilsynsmyndigheter.  

Det nettbaserte verktøyet effektiviserer arbeidet med å kartlegge og synliggjøre byggets tilstand og 

skaderisiko, slik at det blir lettere å få prioritert nødvendig vedlikehold. 

Ikbygg.no har også egne sjekkliste for badeanlegg og svømmehaller. Sjekklistene kan redigeres/tilpasses 

egendefinerte spørsmål, slik at de er mest mulig relevante for hvert bygg.  

Et eget tilstandsbarometer er basert på IK-byggs database med omlag 20.000 kommunale formålsbygg 

som boliger, omsorgsbygg og sykehjem, skoler og barnehager, idretts- og kulturbygg. Dette er Norges 

første og eneste oversikt over tilstanden på kommunale bygg, og er en unik samling med erfaring.  

Barometeret oppdateres daglig, og man kan søke på ulike temaer og bygningstyper, og generere 

rapporter om tilstand og utvikling på over 200 sjekkpunkter.  

Ikbygg.no er integrert med Boligmappa, og det er tilrettelagt for integrasjon med eksterne FDV-system. 

IK-BYGG fagpris for god eiendomsforvaltning  
Fagprisen deles ut på den årlige IK-BYGG-konferansen. For å få prisen må kommunen ha et politisk 
vedtak med mål og strategi for hvordan de skal ta godt vare på kommunale bygg og eiendommer. 
Politisk vedtak er viktig, fordi det viser at politikerne har sett og tatt sitt eieransvar. I tillegg må 
kommunen være aktiv bruker av ikbygg.no som bidrar til rask og god kommunikasjon mellom eier, 
forvalter og bruker av et bygg. 

Initiativtakerne til Fagprisen er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Norsk Kommunalteknisk Forening og 
KLP Skadeforsikring AS. 

Prisvinnere i 2016 
Gull: Sørum og Sør-Varanger, Fet, Lørenskog, Løten, Nedre Eiker, Re, Sauherad og Vestre Toten 
Sølv: Fet, Lørenskog, Løten, Nedre Eiker, Re, Sauherad og Vestre Toten 

Prisvinnere i 2017:  
Gull: Sola, Hå, Flesberg, Haugesund, Froland,  
Sølv: Gol og Sandefjord 

Deltagelse i Standard Norges komitéer:  

• SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser 

• SN/K 355 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg 

• Revisjon av NS 3435 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon 

• Revisjon av NS 3456: Dokumentasjon av FDVU for byggverk 

• SN/K 360 OPS-kontrakter for bygg 

• SN/K 361 Samspillkontrakter 

Forumet er i tillegg representert i Nettverk for offentlige leietakere i regi av Statsbygg. 

Byggfadder  

I 2016 ble det inngått avtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Asker kommune og NKF. Avtalen skal 

være med på å styrke koblingen mellom utdanning og det kommunaltekniske fagområdet. Gjennom å 

koble studenter fra bachelorprogrammet Facility Management FM, og masterprogrammet Energi & 
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Miljø med Asker kommune tar prosjektet mål av seg å vise frem det kommunaltekniske området som en 

spennende og allsidig arbeidsplass. Studentene vil gjennom konkrete bygg i Asker kommune kunne koble 

sammen teori og praksis – noe som stimulerer til erfaringsbasert læring. 

 

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner  

Forumet samler de største forvalterorganisasjonene i Norge. Mål: Forenkling av regelverk (TEK 15, 

Rehab-TEK etc.). NKF bygg og eiendom er representert v/styreleder.  

I 2017 arrangerte forumet konferansen «Fra analoge til digitale bygg». 

Høringsuttalelse: TEK 17, innspill til lovforarbeid i KMD til PBL§31-2 – regler for eksisterende bygg. 

Styret består av: Henning Lauridsen fra NBBL, Knud Fredrik Mohn fra Forsvarsbygg, og Thor Olaf Askjer 

fra Norsk Eiendom.  

NKF ivaretar sekretariatfunksjonen v/Fredrik Horjen og Elisabeth Leikanger. 

 

NKF prosjektstøtte  

Kommunene bygger barnehager, skoler, sykehjem og andre formålsbygg hvert år for nærmere 25 mrd. 

kroner. I tillegg kjøper kommunene omlag 3000 boliger i året for nærmere 10 mrd. kr. Prosjektet har som 

mål å heve kommunenes kompetanse innen styring og gjennomføring av byggeprosjekter. Prosjektet er 

NKFs største satsning noensinne, og gjennomføres i samarbeid med bl.a Bygg21, Husbanken, Difi, 

Boligprodusentene og representanter fra kommunene. 
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Kravspesifikasjoner for kommunale boliger - vil gi bedre og rimeligere boliger 

 

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger, og 400 kommuner benytter 400 forskjellige 

kravspesifikasjoner, men dette kan nå ta slutt, og mye intern tid og kostnader med innleide ressurser kan 

spares og brukes til andre formål. Leverandørene kan svare med innovative og kostnadsreduserende 

løsninger basert på kravspesifikasjonen. Anslått besparelse på 10-20% vil gi en årlig besparelse på 1-2 

mrd. kr dersom «kommune-Norge» tar kravspesifikasjonen i bruk. Husbanken har vært aktiv i 

utarbeidelsen og vil legge denne ut på sine hjemmesider. 

 

Storbynettverk for felles kravspesifikasjoner 

NKF prosjektstøtte har i 2017 etablert et storbynettverk for felles kravspesifikasjoner. Følgende 

framdriftsplan er lagt opp for dette arbeidet: 

 

WEB løsning for felles kravspesifikasjoner  
Skal potensialet for besparelser med felles kravspesifikasjoner hentes ut må NKF tilby disse på web. 
Sekretariatet har i 2017 utredet alternative web-løsninger og vil gi sin anbefaling til styret.    
 
EPC-prosjektet 
NKF har bistått Finnmarksnettverket med felles anskaffelse av energirådgiver. Åtte kommuner har deltatt 
i fellesanskaffelsen. Kommunene er i gang med kartlegging av sparepotensialet i egen bygningsmasse.    
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NKF prosjektstøtte fortsetter i 2018 med følgende delprosjekter: 

• Kravspesifikasjoner for barnehager, skoler, sykehjem  

• Kravspesifikasjon for byggherrens rådgivere 

• DOFFIN eksempelprosjekter 

• Web-verktøy for prosjektgjennomføring 

• Bestillerkompetanse på aktuelle områder for kommunene 
 
Storbynettverk for felles kravspesifikasjoner 
NKFs storbynettverk påtar seg ansvaret med å utvikle og revidere felles kravspesifikasjoner for 
kommunale standardbygg med utgangspunkt i Oslo kommunes kravspesifikasjon. 

Energirådgiver Finnmark (8 kommuner i NKF Finnmarksnettverk)  
 
Fellesanskaffelse av HMS- Reg i Storbynettverket og Oslo-regionen 
 
EU-prosjektet Finnmark 
 

NKF bestiller og leverandørforum - en arena for dialog  

Kommunene setter dagsorden i et opprør mot rådgiverne når NKF samler byggeiernes og leverandørenes 

organisasjoner i et nytt bestiller- og leverandørforum.  

De som møter er representanter fra Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner, Rådgivende 

ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke (vareleverandørene), Nelfo, Entreprenørforeningen 

bygg og anlegg (EBA). 

Forumet har blitt en arena for dialog om sentrale problemstillinger. De har fokus på bedre samspill i hele 

verdikjeden, og ny teknologi som vil gi nye muligheter for kommunikasjon og styring av byggeprosessen 

og drift av det framtidige bygget. Forumet er formelt knyttet til NKF prosjektstøtte som høringsinstans, 

og hadde åtte møter i 2017. 

Høringsuttalelser  

BAE-næringens - Digitale veikart 

TEK 17  

Innspill til lovforarbeid i KMD knyttet til §31-2 regler for eksisterende bygg. 

 

 

Oslo 28. mai 2018 

 

Jan- Egil Clausen       Elisabeth Leikanger 

styreleder        forumsekretær 


