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HOVEDSTYRETS ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2017 

 

UTFORDRINGER 

Foreningens største utfordringer i 2017: 

• Det nasjonale tilsynsprosjektet i NKF byggesak 
• NKF prosjektstøtte i investeringprosjekter innen bygg og eiendom 
• Prosjektet eByggesak/digitalisering i samarbeid med KS 
• Et stort antall kurs og konferanser 
• Revisjon av tverrfaglig temahefte om universell utforming  
• Markere 110-årsjubiléet med tverrfaglig kortfilm 

OM FORENINGEN 

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 gjennom messen 
Miljø & Teknikk. 

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. 
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VERDIGRUNNLAG 

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

ORGANISERING 

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 20. april 2016, og det neste er 5. juni 2018. 

Hovedstyret 
Hovedstyret har ansvar for koordinering og drift av virksomheten, og er foreningens øverste myndighet 
mellom årsmøtene. 

Fagfora 
Fagfora har egne styrer.  

Foreningen har følgende fagfora: 

• NKF bygg og eiendom 
• NKF byggesak 
• NKF infrastruktur 
• NKF plan og miljø 
• NKF veg og trafikk 

Leder- og samhandlingsmøtet 
Leder- og samhandlingsmøtet har oppgaver innen strategi og koordinering. Hovedstyret, lederne og 
nestlederne for fagfora, samt administrasjonen stiller på møtene. 

Planleggingsmøtet 
Planleggingsmøtet er starten på høstens prosess for utarbeiding av aktivitetsplaner og budsjett for året 
etter. Hovedstyret, lederne og nestlederne for fagfora, samt administrasjonen stiller på møtene. 
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Administrasjonen 
Administrasjonen har ansvaret for den daglige driften, og har kontorlokaler i Borggata 1, Oslo. 

Ved utgangen av 2017 består administrasjonen av: 

Tittel Navn Rolle/oppgaver 
Direktør Torbjørn Vinje Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi, 

personalledelse, sekretær for hovedstyret, daglig leder for 
Forum for offentlig service, prosjektleder for  
Miljø & Teknikk 2019. 

Rådgiver Andreas Birkeland  Daglig leder for NKF infrastruktur og NKF veg og trafikk, og 
sekretær for fagstyrene. Prosjektmedarbeider for Miljø & 
Teknikk 2019 og for Forum for offentlig service. 

Rådgiver  Elisabeth Leikanger Daglig leder for NKF bygg og eiendom, og sekretær for 
fagstyret. 

Rådgiver  Sindre Haarr Redaktør for tidsskriftet Kommunalteknikk og nettstedene 
kommunalteknikk.no og nkfnett.no, ansvar for 
markedsføring og profilering. IKT-ansvar. 

Rådgiver Fridtjof Denneche Daglig leder for NKF byggesak og NKF plan og miljø, og 
sekretær for fagstyrene. Begynte 01.08. 

Rådgiver Lene K Hollseter Prosjektmedarbeider for Miljø & Teknikk 2019 og Forum 
for offentlig service, bistand til NKF bygg og eiendom. 
Begynte 01.09. 

Rådgiver  Kjersti Larsstuen Oppfølging av nettverkene i NKF byggesak.  
Regnskaps-
medarbeider 

Lise Vitsø Bilagsregistrering, fakturering, økonomisk rapportering. 

Det ble utført 7,1 årsverk i 2017. 

Kontaktinformasjon 
Norsk Kommunalteknisk Forening 
Borggata 1 
0650 Oslo  
 
E-post:   nkf@kommunalteknikk.no 
Nettsted:  kommunalteknikk.no 
Facebook: facebook.com/Kommunalteknikk 
Twitter: twitter.com/kommunalteknikk 
Sentralbord: 22 04 81 40 
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ÅRSBERETNING 

KJERNEOMRÅDER 

NKF arbeider innenfor alle kommunaltekniske fagområder, og har spesiell fokus på fem kjerneområder: 

1. Bygg og eiendom 
2. Byggesak 
3. Plan og miljø 
4. Infrastruktur i grunn / vann og avløp 
5. Veg og uteområder 

PRODUKTER 

NKF tilbyr en rekke produkter innen kjerneområdene: 

• Kurs og konferanser: Det deltok 2436 personer på kurs og konferanser i 2017. 
• Faglige nettverksgrupper: Det er 910 kommunale organisasjonsenheter som deltar i faglige 

nettverksgrupper. Hver enhet stiller med det ønskede antall personer. Deltakerne deler 
erfaringer og løser felles utfordringer. Foreningen har grupper innen bygg og eiendom, byggesak, 
plan og miljø, vann og avløp, veg og trafikk. 

• Tidsskriftet Kommunalteknikk: Fem utgaver i 2017, med omlag 18 000 lesere for hver utgave. 
• Temahefter: Det ble ikke publisert nye temahefter i 2017. 
• kommunalteknikk.no: Fagstoff, kurs og konferanser legges ut løpende. Nyhetsbrev hver uke. 
• nkfnett.no: Diskusjonsforumet har 2882 registrerte brukere. 
• ikbygg.no: Internkontrollsystem for bygg og eiendom, med 135 kommuner som abonnenter, og 

omkring 20 tusen bygg registrert.  
• Miljø & Teknikk: Messen gjennomføres hvert 3. år. Den neste er 5.-7. mars 2019. 
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MEDLEMSUTVIKLING 

 

Årsaken til den sterke nedgangen fra 2013 til 2014 var overgangen til ny medlemsmodell. Hver 
virksomhet har fra 2014 ett medlemskap, og registrerer det ønskede antall personer på medlemskapet. 
Det har også vært relativt vanlig at kommuner har betalt for personlige medlemskap. Disse er nå 
registrert på virksomhetene, så det er naturlig med en nedgang år for år. 

Antall virksomhetsmedlemmer har økt fra 508 til 513. Det er 400 kommuner som er medlemmer, en 
økning på 4. Antall personlige medlemmer er redusert fra 162 til 132. Totalt er det registrert 3100 
personer på medlemskapene, en økning på 32.  
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NKF-DAGENE OG ÅRSMØTET 

NKF-dagene er foreningens hovedarrangement hvert andre år. NKFs årsmøte avholdes under dagene. 
Det legges vekt på å tilby gode faglige arrangement og sosiale aktiviteter for både medlemmer og andre 
som er interesserte i de kommunaltekniske fagområdene.  

De neste NKF-dagene arrangeres 4.-6. juni 2018 i Ålesund, med årsmøte 5. juni.  
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HOVEDSTYRET 

Etter årsmøtet 20. april 2016 består hovedstyret av:  

Styreleder  Ole Johan Krog regionleder, Ø. M. Fjeld AS 
Nestleder  Ann-May Berg avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune 
Medlem Tore Justad Tore Justad Rådgivning 
Medlem  Cathrine Quille Hjerpsted enhetsleder, Larvik kommune 
Medlem  Øystein Håvarstein driftssjef kommune VA, IVAR IKS 
Varamedlem  Malvin Bjorøy teknisk sjef, Karmøy kommune 
Varamedlem Iren Meli Lundby jurist, Kommunalteknikk, Asker kommune 

Torbjørn Vinje, direktør i NKF, er sekretær for hovedstyret. 

Hovedstyret gjennomførte seks styremøter i 2017. Sentrale saker/oppgaver: 

• Godkjenne NKFs årsrapport, regnskap og revisjonsberetning for 2016 
• Godkjenne NKFs strategiplan for 2017-20  
• Godkjenne dokumentet Styrearbeid i NKF 
• Prioritere deltakelse i International Federation of Municipal Engineering 
• Bevilge midler fra utviklingsfondet til:  

o NKF prosjektstøtte ved investeringsprosjekter innen bygg og eiendom  
o Tverrfaglig kortfilm om NKF, som ledd i 110-årsmarkering  
o Tilsynsprosjektet i NKF byggesak 
o Oppgradering av IT i adm i 2018 (strategisk plan for digitalisering) 

•  Økonomioppfølging 
• Artikler til tidsskrift og nettsted 
• Planlegge og gjennomføre leder- og samhandlingsmøtet 
• Høringsforslag om felles årsmøte i NKF og fagfora 
• Velge tre medlemmer til det nyopprettede rådet for VA-normen 
• Gjennomføre felles planleggingsmøte som start på budsjettprosessen 
• Utarbeide aktivitetsplan og budsjett for hovedstyret for 2018 
• Godkjenne budsjettet for 2018 
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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 direktør Trondheim eiendom, Trondheim kommune 
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 er 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 
 
I tillegg har Elisabeth Leikanger vært ansvarlig for arbeidet med NKF filmen og NKF-bilaget i DN. 

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.  
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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, s 29. 
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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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NKF BYGGESAK 

NKF byggesak hadde årsmøte 8. februar 2016. Etter dette har styret bestått av:  

Styreleder  Elisabeth Kynbråten byutviklingssjef, Haugesund kommune 
Nestleder  Tor K. Hegle plan- og bygningssjef, Lindås kommune 
Medlem Laila Falck byggesakssjef, Tromsø kommune 
Medlem  Eilert Eilertsen advokat, Byadvokaten Fredrikstad 
Medlem  Malvin Bjorøy teknisk sjef, Karmøy kommune 
Varamedlem Mette Cecilie N. Brox    byggesaksjef, Sandnes kommune 
Varamedlem  Venke Moe plan- og bygningssjef Kristiansand kommune 

Aslaug Koksvik sluttet 1. mai 2017. Fridtjof Denneche tiltrådte 1. august som rådgiver i NKFs 
administrasjon, og er sekretær for NKF byggesak. Kjersti Larsstuen har jobbet med nettverk i byggesak, 
med prosjektet digitalisering/eByggesak og som sekretær til Fritjof Denneche tiltrådte.  

Det har vært avholdt åtte styremøter i 2017; ett styreseminar og åtte styremøter. Styreseminaret ble 
gjennomført 28. og 29. februar i Tromsø i forkant av Tromsøkonferansen. 

I tillegg har styret fungert som styringsgruppe for to prosjekter:  

• Nasjonalt tilsynsprosjekt 
• eByggesak / digitalisering 

CEBC 
Styret var representert ved nestleder Tor Hegle i Consortium of European Building Control (CEBC) sine 
møter i i Lubliana i Slovenia i mai, og i Galway i september.  

Sentrale oppgaver: 

• Utvikle nettverksvirksomheten og samarbeidet med nettverksgruppene ved overgang til ny 
modell, og skaffe kvalifiserte nettverkssekretærer 

• Utvikling og gjennomføring av kurs og konferanser 
• Utvikle og revidere temastoff 
• Arbeide med høringsuttalelser 
• Nasjonal tilsynsgruppe har arbeidet med å utarbeide maler og retningslinjer for tilsyn. Prosjektet 

avsluttes i februar 2018. 
• Oppstart av prosjektet eByggesak/digitalisering 

Nettverksvirksomheten 
Ved utgangen av 2017 er det registrert 26 aktive nettverksgrupper med til sammen 260 kommuner. I 
tillegg er det 31 kommuner som ikke er med i noen gruppe, men som har tilgang til intranettet på 
byggesak. Det vil si at det er 291 kommuner som deltar i nettverket. Dette representerer 69 prosent av 
kommunene pr 31.12.17. 
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Det er noen «store hull» i enkelte fylker.  Det er fortsatt varierende aktivitet i en del av gruppene. 
Profesjonalisering av nettverkene videreføres som følge av ny medlemsstruktur og ny ordning for 
nettverksdeltakelse. DiBK har deltatt på nettverksmøtene, og det er laget en plan sammen med 
nettverkssekretærene om når, hvor og hvilke tema DiBK skal bidra med. Besøk fra DiBK er etterspurt av 
kommunene. Totalt har det vært til sammen 132 kommuner med til sammen 1100 deltakere på 
nettverksmøtene hvor direktoratet har deltatt.  

Det er søkt etter nye nettverkssekretærer tre ganger i løpet av 2017. Totalt har fire personer kontaktet 
NKF. Av disse er en, muligens to aktuelle i løpet av 2018. Da vil forumet også ha litt reserve ved behov. 
Den ene av de aktuelle nettverkssekretærene har erfaring og kompetanse i tilsyn. 

Ved utgangen av 2017 har forumet tre nettverkssekretærer. Bjørg Langnes har 10 grupper. Egil Stabell 
Rasmussen har 4 grupper og Heidi Dyrøy har 2 grupper.  

Flere grupper fortsetter med gammel modell, men med ny deltakerbetaling. De betaler ingen møteavgift 
siden de ikke har nettverkssekretær. 

Det ble arrangert nettverkssamling i Tromsø i september 2017. Koordinatorene ble invitert til faglig og 
sosialt opplegg over to dager i tillegg til deltakelse på kurs i eByggesak som en del av samarbeidet med 
DiBK og KS. 

Temastoff 
Det har vært leid inn hjelp til å revidere en stor del av temastoffet til NKF byggesak. Om lag halvparten 
ble revidert i løpet av 2012 og 2013. Revisjonen fortsatte i perioden 2014 - 2017. NKF byggesak har også 
utviklet 25 informasjonsark som også ble revidert i desember 2017. Arkene og temastoffet revideres 
hver gang det er endringer i lov- og forskriftsverk. 12 av disse arkene ble frikjøpt av DiBK i ett år fra 1. juli 
2015 og frikjøpt ytterlige ett år fra 2016 til 2017. Disse har ligger ute på DiBK sin hjemmeside, og kunne 
lenkes til eller lastes gratis av kommunene eller andre interesserte. DiBK har nå sagt opp avtalen. 

Stadig nye lovendringer krever oppdateringer og revisjon av temapakker, informasjonsark, maler og 
andre hjelpemidler. 

Temaene i 2017 var: 

• Informasjonsark: Det ble laget tre nye ark, og det er nå totalt 25. Alle arkene er revidert. 
• Estetikk, skilt og reklame: Det ble søkt om midler fra DiBK til å revidere stoffet. Midlene er 

mottatt, men arbeidet utføres i 2018. 
• Digitalisering: Det er laget en omfattende presentasjon sammen med en veiledning til 

nettverkene. Den er prøvd ut på to nettverksgrupper før den ble endelig klar og gjort tilgjengelig 
for alle kommuner. 

•  Arbeidet med revisjon av temastoff fortsatte i 2017. 
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Samarbeid 
NKF byggesak har i 2017 samarbeidet med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Byggmesterforbundet, 
SINTEF/Byggforsk, Byggenæringens Landsforening (BNL) og KS. 

DiBK: Har deltatt på nettverksmøtene, og det er laget en plan sammen med nettverkssekretærene om 
når, hvor og hvilke tema direktoratet skal bidra med. Besøk fra DiBK er etterspurt av kommunene. Totalt 
har det vært til sammen 132 kommuner med til sammen 1100 deltakere på disse nettverksmøtene. 

KS: Samarbeid om kurs i digitalisering av byggesaksbehandlingen. NKF byggesak er arrangør, og KS står 
for innhold sammen med DiBK. Vi har startet opp et digitaliseringsprosjekt på plan- og byggesak høsten  
2017 på bakgrunn av et styremøte i Kristiansand i juni 2017. Vi har mottatt tilskuddsmidler fra DiBK til 
prosjektet. Det ble også søkt om midler fra KMD, men denne søknaden vil først bli behandlet i 2018. Det 
er etablert en egen fane for prosjektet på kommunalteknikk.no/digitalisering plan- og byggesak.  

Høringer 
NKF byggesak har svart på en høringsuttalelse i 2017: Organisering av eiendomsoppmåling, forslag til 
endring i Matrikkellova. Rådgiver for NKF byggesak har deltatt på høringsmøte for TEK 17 hvor 
høringsforslaget ble presentert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Direktoratet 
for byggkvalitet (DiBK). Høringsfrist 10.02.17. 

Arrangementer  i 2017 

Arrangementets navn 
 

Sted og tid Antall 
deltakere 

Merknader 
 

Tromsøkonferansen 2017 Tromsø, 30.-31.01 196 I samarbeid med NKF plan og 
miljø 

Fagkonferanse DFDS  Oslo/DFDS, 28.-30.08 187 I samarbeid med NKF plan og 
miljø og NKF infrastruktur 

Nettverkssamling – kurs om 
digitalisering 

Tromsø, 10.-12.09 20 Eget arrangement over to/tre 
dager for koordinatorene 

Kurs om eByggesak 
Trondheim, 21.02 
Kristiansand, 07.03 
Gardermoen, 21.03 
Bergen, 02.05 
Tromsø, 12.09 
Hamar, 09.11 

16 
23 
41 
17 
27 
27 
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Kurs i tiltak på eksisterende 
bygg. 

Bergen, 16.02 
Trondheim, 14.03 
Kristiansund 
kommune, 08.06 
Bodø, 05.09 
 

19 
13 
20 

 
29 

 
 
Internt for kommunen 

Kurs i teknisk forskrift (TEK17) Oslo, 08.09 
Ski kommune, 07.12 

50 
54 

 
Internt for kommunen 

Hvordan utforme gode 
byggesøknader? 
 

Ski, 03.11 
Kvinnherad, 12.05 
Ålesund kommune, 
07.12 
 

17 
14 
20                       

 
 
Internt for kommunen 

Totalt  
790  

Styremedlemmene er selv foredragsholdere på en/flere seksjoner på konferansene forumet avholder. 

NKF byggesak har vært representert på Byggesaksdagene 2017 med stand. DiBK er arrangør av denne 
årlige konferansen. Det ble formidlet informasjon om eksempelsamlingen og kursvirksomheten. 
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NKF PLAN OG MILJØ 

NKF plan og miljø hadde siste årsmøte 11. mars 2016. Ingvil Aarholt Hegna og Petter Wiberg ble valgt inn 
i styret. Etter dette består styret av: 

Styreleder Ståle Undheim plan- og bygningssjef, Sola kommune                   
Nestleder  Tone Hammer  arealplanlegger, Tromsø kommune 
Medlem Eva Spirdal-Jacobsen sivilarkitekt, eget firma 
Medlem Hallgeir Strifeldt leder planavdelingen, Alta kommune       
Medlem Ragna Fagerli sivilarkitekt, Trondheim kommune       
Varamedlem  Ingvil Aarholt Hegna sivilarkitekt, DOGA 
Varamedlem Petter Wiberg plansjef, Bergen kommune 

Sindre Haarr, rådgiver i NKFs administrasjon, var sekretær for NKF plan og miljø frem til 01.08.17. Fridtjof 
Denneche, rådgiver i NKFs administrasjon, tok fra 01.08.17 over som sekretær for NKF plan og miljø. 
Kjersti Larsstuen har jobbet med etablering av nettverksgruppen i Finnmark, og har deltatt på 
nettverksmøte sammen med nettverkssekretær Wenche Stinessen.  

Styret har avholdt 8 styremøter hvorav 6 har vært telefonmøter og 1 har vært styreseminar. 

Det første styreseminaret ble gjennomført 28. - 29. februar i Tromsø i forbindelse med 
Tromsøkonferansen.  

Blant forumets aktiviteter og oppgaver i 2017 kan nevnes: 

• Planlegging og gjennomføring av to fagkonferanser innen plan- og byggesak.  
• Revidering av foredragene til innføringskurset i plansaksbehandling som kjøres to ganger årlig. 
• Arbeid med høringsuttalelser. 
• Artikler i tidsskriftet Kommunalteknikk. 
• Skisse for et kurs på plansiden om digitalisering. Kurset er en del av søknaden til DiBK og KMD 

om tilskuddsmidler til digitalisering i samarbeid med NKF byggesak.   
• Oppstart og arbeid med revisjon av temaheftet om Universell utforming for de 

kommunaltekniske fagområdene. Vi har mottatt 380tkr i tilskudd fra BUFDIR  til prosjektet. 

Prosjekter 
Oppstart revisjon av temahefte om universell utforming for de kommunaltekniske planområdene og 
digitalisering i samarbeid, og som en del av digitaliseringsprosjektet, med NKF byggesak. 

Nettverksgrupper 
NKF plan og miljø hadde i 2017 to nettverksgrupper i drift. Nettverkssekretær Wenche Stinessen er 
engasjert som sekretær for Storbygruppen/reguleringssjefer og for Finnmarksgruppen. Digitalisering, 
ePlansak og bruk av nasjonale maler har vært hovedfokus. Mulighetsrom / handlingsrom for 
byggegrenser i 3D, en felles nasjonal struktur for reguleringsbestemmelser og standardisert innhold i 
bestemmelser.  
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Arrangementer i 2017 

Arrangementets navn Sted og tid Antall 
deltakere 

Merknader 

Tromsøkonferansen for plan og 
byggesak 

Tromsø, 30.-31.01 196 I samarbeid med NKF 
byggesak 

Fagkonferansen plan- og 
byggesak 

Oslo/DFDS, 28.-30.08 187 I samarbeid med NKF 
plan og miljø og NKF 
infrastruktur 

Kurs om utbyggingsavtaler Gardermoen, 24.10 17  

 
Totalt 400 

Flesteparten felles med 
NKF byggesak 
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NKF VEG OG TRAFIKK 

Det siste årsmøtet ble gjennomført i mars 2016. Etter dette består styret av: 

Styreleder  Øyvind Hardeland leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune 
Nestleder  Hans Ivar Stormo fagleder bydrift, Grimstad kommune 
Medlem Harry Halland leder veg og VA, Verdal kommune 
Medlem Ivar Lillery avdelingingeniør, Orkdal kommune 
Medlem  Hildbjørg Fludal leder veg og VA, Vindafjord kommune 
Varamedlem Truls Rieger avdelingsleder vei, Drammen kommune 
Varamedlem Øivind Brynildsen ingeniør vei, Sarpsborg kommune 

Andreas Birkeland, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF veg og trafikk. 

Det har blitt avholdt åtte styremøter i 2017. Ett møte i forbindelse med nettverksamling/-
Kommunevegdagene i Sarpsborg, ett i Sarpsborg under befaring av konferansehotellet, ett på 
Lillehammer samt fem telefonmøter. 

Det ble holdt kurs i Bruk av NVDB i kommunene i Oslo/Gardermoen og på Kielfergen 
(Desemberkonferansen/Infrastruktur).  Det var til sammen 28 deltakere på kurset i 2017. 
Kommunevegdagene samlet 220 personer i Ålesund, noe som er en økning på 100 deltakere.  

Nettverksgrupper 
Forumets nettverksvirksomhet startet i 2008. Ved slutten av 2017 er 14 grupper aktive med til sammen 
165 kommuner. Det ble initiert oppstart av gruppe for Sogn og Fjordane. Den videre prosessen sees i 
sammenheng med sammenslåingen av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.  

Forumet har en viktig rolle i å skape et positivt engasjement og medvirke til samhandling mellom 
kommunene innen fagområdet. Nettverksgrupper er et satsningsområde for forumet. 

Samarbeid 
Forumet samarbeider med Vegforum for byer og tettsteder (VBT), er medlem i Nordisk vegforum og 
deltar på møter i gruppen Bransjenettverk vinterdrift.  

NKF veg og trafikk samarbeider med VBT (Vegforum for byer og tettsteder) om siden vegjus.no, og mye 
av høsten har gått med til å planlegge den nye konferansen som blir arrangert januar 2018.  NKF veg og 
trafikk deltok på VBTs årsmøte på Gardermoen som invitert gjest.  
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Arrangementer i 2017 

Arrangementets navn Sted og tid Antall 
deltakere 

Merknader 

VEGJUS.NO-konferansen Oslo, 23.-24.01 113 I samarbeid med VBT 

NVDB innføringskurs + 
videregående kurs 

Gardermoen, 13.-14.02 14  

Kommunevegdagene 2017 Sarpsborg, 30.-31.05 220  

NVDB innføringskurs + 
videregående kurs 
 

Oslo – Kiel, 06.-08.12 59  

Totalt 406 Økning fra 210 i 2016 
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NKF INFRASTRUKTUR 

Det siste årsmøtet ble gjennomført i mars 2016.  Styret består i 2017 av:  

Styreleder  Bjørn Egil Olsen leder samferdsel, Veg, Askøy kommune 
Nestleder  Kari M. Skårset Vann og avløp, Lillehammer kommune 
Medlem Terje Strøm daglig leder, BIR nett AS 
Medlem  Iren Meli Lundby jurist, Kommunalteknisk avdeling, Asker kommune 
Varamedlem Anders N. Larsen byggesaksbehandler, Steinkjer kommune 
Varamedlem Jarle Krokeide seniorrådgiver, Tønsberg kommune 

Andreas Birkeland, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF infrastruktur. 

Det har blitt avholdt åtte styremøter i 2016. Ett fysisk møte i Bergen, og resten via telefon. Forumet har 
laget egen strategiplan basert på foreningens hovedstrategiplan. Forumet sliter enda med å finne form 
og retning.  

NKF infrastruktur har arrangert egen sesjon på Fagkonferansen i plan- og byggesak som fant sted på 
DFDS Oslo-København i august. Her var tema overvann/tverrfaglig samhandling/renovasjon, og samlet 
30 deltakere. Forumet deltok også med en parallellsesjon på årets Tromsøkonferanse i regi av NKF plan 
og miljø og NKF byggesak. Sesjonen samlet 30 deltakere. NKF infrastruktur arrangerte den tverrfaglige 
Desemberkonferansen for første gang og samlet 110 deltakere.  

Nettverksgrupper 
Da forumet ble startet opp ble foreningens to nettverksgrupper innen VA i Buskerud og Telemark lagt inn 
som en del av forumets ansvarsområde. Det er pr. 31.12.17 24 kommuner som deltar i 
nettverksgruppene.  

Kontakt med andre organisasjoner 
Norsk vann: 
Det er etablert kontakt med Norsk vann hvor vi blant annet har ett styremedlem som nå er med i en 
arbeidsgruppe som jobber med vann og avløp i kommunal arealplanlegging. 

Avfall Norge: 
Det er etablert kontakt med Avfall Norge hvor vi har jevnlige dialogmøter og ser på muligheter for 
samarbeid.   

Forumet har en viktig rolle i å skape et positivt engasjement og medvirke til samhandling på tvers av 
sektorer innad i kommunene.  
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TIDSSKRIFTET KOMMUNALTEKNIKK 

Tidsskriftet formidler fagkunnskap og erfaringer til og mellom de som arbeider med kommunaltekniske 
fagområder. Hovedtyngden av artikkelforfatterne er ansatt i kommuner eller kommunale virksomheter. 
Tidsskriftet publiserer mer enn 100 fagartikler årlig i tillegg til annet redaksjonelt stoff, og har om lag 
18 000 lesere.  

Tidsskriftet er tilgjengelig i PDF-format på kommunalteknikk.no. 

Kommunalteknikk hadde fem utgivelser i 2017. Sidetallet er 56 sider. 

Det er ikke opprettet et eget nettsted for artiklene i 2017. Artiklene publiseres løpende på foreningens 
nettsted. 

Abonnement 
Ved utgangen av året var det 345 betalende abonnenter i tillegg til medlemmene. 

Redaksjon 
Redaksjonen består av redaktør Sindre Haarr (fra 01.09.17) og ansvarlig redaktør Torbjørn Vinje. 
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NETTSTEDENE 

Foreningen har ansvaret for to nettsteder: kommunalteknikk.no og diskusjonsforumet nkfnett.no. 
Annonser publiseres parallelt på begge nettsteder. 

Kommunalteknikk.no 
På kommunalteknikk.no er hovedfokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser på de fem 
kjerneområdene: Bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, infrastruktur / vann og avløp, veg og 
uteområder. PDF-versjonen av tidsskriftet publiseres i sin helhet i etterkant av utgivelsene på papir. 

Nettstedet oppdateres kontinuerlig i et forsøk på å følge med i tiden. 

Det sendes ut ukentlig felles nyhetsbrev; målet er minst en artikkel fra hvert kjerneområde hver uke. 
I tillegge ble det sendt ut målrettede nyhetsbrev med markedsføring av kurs, innkalling til årsmøter og 
lignende. Det er sendt ut totalt 81 nyhetsbrev i 2016. 

Nkfnett.no 
Diskusjonsforumet nkfnett.no har vært i drift i over 10 år. Målet med nettstedet er å dele kunnskap og 
erfaring gjennom spørsmål og svar-funksjonen, og ved å legge ut dokumenter av felles interesse. 

Statistikk – utvikling i antall brukere  
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antall brukere 2 096 2365 2470 2530 2453 2603 2772 2853 2916 

 
I 2017 har det vært 111 postinger av spørsmål/svar, en økning fra 88 i 2016. 
 

Fagområde Antall  
postinger 

Bygg og eiendom 44 
Plan og byggesak 33 
Vann og avløp 12 
Veg og uterområder 22 
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MESSEN MILJØ & TEKNIKK 

Messen Miljø & Teknikk eies av NKF (KS Bedrifts andel ble kjøpt opp fra 2017). Arrangementet består av 
en fagutstilling, seminarer og konkurranser.  

 

Det neste arrangementet er 5.-7. mars 2019.  

Prosjektorganisasjon: 

Styreleder Ole Johan Krog  
Nestleder Ann-May Berg  
Styremedlem Rune Kilen  

Prosjektleder Torbjørn Vinje  

Prosjektmedarbeider Lene K Hollseter Markedsansvarlig 

Prosjektmedarbeider Andreas Birkeland Norges beste drikkevann 

Prosjektmedarbeider Kjell Jacobsen Salgsansvarlig 

Andre ansatte i NKF og ressurspersoner brukes etter behov.  
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PROSJEKTER OG NYE TILTAK 

BYGGESAK 

Revisjon av Eksempelsamlingen - Tekniske krav ved tiltak på eksisterende bygg 

Revidert Eksempelsamling ble lansert i oktober 2016. I 2017 er det laget noen nye eksempler på 
bakgrunn av innspill fra kommunene. Det er inngått et samarbeid med Byggmesterforbundet. 
Eksempelsamlingen bør revideres. Forumet har hatt kontakt med DiBK om dette i 2017, men det er 
foreløpig ingen avklaring. 
 
Nasjonalt tilsynsprosjekt 
I 2016 ble det opprettet en nasjonal tilsynsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et ”utfordringsnotat” 
som skulle brukes som et grunnlag for en søknad om midler til å utvikle tilsynsarbeidet i kommunene. 
Prosjektet skal utarbeide en eksempelsamling på kommunal prosess for tilsynsetablering og eksempler 
på kommunale samarbeidsavtaler, få en avklaring av tilsynsbegrepet og etablere en verktøykasse med 
maler og rutiner. 

Sluttproduktene gjøres tilgjengelig for kommunene gjennom publisering på nettet både hos NKF og DiBK, 
samt gjennom fylkesvise samlinger. Slike samlinger er foreløpig ikke en del av prosjektet. 

Det ble sendt søknad til DiBK om tilskuddsmidler til prosjektet. Vi mottok kr 300 tusen i 2016. Det ble 
sendt en ny søknad høsten 2017 om ytterligere tilskuddsmidler på 200 tusen, som vi har mottatt for å 
ferdigstille prosjektet.  

Planen er at prosjektet ferdigstilles i løpet av første kvartal 2018. 

Arbeidet har vært organisert med to grupper, en arbeidsgruppe og en «konkretiseringsgruppe». I 
arbeidsgruppa/prosjektgruppa er deltakerne kommuner, samt DiBK. I konkretiseringsgruppa er det 
jurister som går igjennom forslagene fra prosjektgruppa. Det skal etableres en egen fane for resultatet 
på kommunalteknikk.no slik at alle kommuner kan laste ned dokumentene fra prosjektarbeidet. 

Tor K Hegle er frikjøpt fra sin jobb i Lindås kommune og er engasjert som prosjektleder. I tillegg har 
følgende bidratt i prosjektets siste fase: 

Arbeidsgruppe for verktøy/maler  
Helena Langeland           DiBK 
Cecilie Solli                       Ålesund kommune 
Cristina Vendelsen        Ullensaker kommune 
Vibeke Lystrup                 Kristiansund kommune 
Kjetil Brekmo                  Tromsø kommune 
Tor Hegle                    NKF byggesak / Lindås kommune 
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Arbeidsgruppe for konkretisering, først og fremst av juridiske problemstillinger 
Egil Stabell-Rasmussen           BNL 
Eiler Eilertsen                          Byadvokaten Fredrikstad 
Tor Hegle                                 NKF byggesak / Lindås kommune 

Revisjon – temastoff til nettverksgruppene 
Det ble søkt om tilskuddsmidler til revisjon av temapakker for estetikk, skilt og reklame fra DiBK i 2017. 
Arbeidet er ikke igangsatt, men vil starte opp i første kvartal 2018. DiBK vil bidra i arbeidet med 
revisjonen. 

Informasjonsark 
NKF byggesak har utviklet 25 ark til kommunene. Arkene er tilgjengelig på vårt intranett der det kreves 
brukernavn og passord for å få nødvendig tilgang. Arkene ble revidert i 2017 pga. lovendringene. 

Det føres logg over endringene og utdaterte ark legges i en egen arkivfane på intranettet. 

BYGGESAK/PLAN OG MILJØ 

Digitalisering – eByggesak og ePlansak 
Styret i NKF byggesak har under Tromsø-konferansen 2017 diskutert de utfordringene som kommunene 
står overfor når plan- og byggesaksområdet skal fornyes og digitale løsninger innføres.  

Styret vedtok å opprette en prosjektgruppe som skulle: 
1. Belyse sentrale utfordringer knyttet til digitaliseringsarbeidet i kommunene 
2. Foreslå tiltak som kan få fart på digitaliseringsarbeidet og initiere nye tjenester og mer effektive 

løsninger/arbeidsprosesser på plan- og byggesaksområdet i kommunene 

Medlemmene i prosjektgruppen har vært: 

• Michael Pande-Rolfsen, KS og prosjektleder 
• Venke Moe, Kristiansand kommune 
• Halvor Rostad, Kongsbergregionen 
• Simon Flack, Bodø kommune 
• John Alfred Nilssen, Tromsø kommune 
• Heidi Liv Tomren, Arendal kommune 
• Kjersti Larsstuen, rådgiver i NKF og sekretær 

 
Medlemmene i prosjektgruppen har vært intervjuet, og det ble gjennomført en workshop 18.05.17 der 
hovedtema var: 

A. En gjennomgang av lokale utfordringer i forhold til digitaliseringsarbeidet hos de inviterte 
kommunene 

B. En prioritering av sentrale områder som må vies oppmerksomhet for å lykkes og forslag til tiltak 
som kan støtte kommunene på disse områdene 

C. En gjennomgang og vurdering av tiltak/verktøy som KS og NKF rår over i forhold til å støtte 
kommunene i omstillingsarbeidet 
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Resultatet foreligger i et prosjektnotat av 31.05.17 til styret(ene). I styremøte 21. og 22. juni 2017 i 
Kristiansand ble følgende bestemt: 

• Det oppretter en egen fane på NKFs nettsted (hovedsiden) kalt «Helpdesk» – Digitalisering . Her 
kan vi bla markedsføre også KS sin verktøykasse og store og små nyheter og hjelpemidler. Vi 
fortsette samarbeide med KS om kurset eByggesak.  

• Det utvikles et nytt kurs i samarbeid med KS, Geoforum og andre aktuelle aktører som favner 
fagområdene: Plan, byggesak og geodata. Dette kurset må være mer praktisk rettet og veilede i 
hvordan kommunene skal gå fram. (Kokebok). NKF plan- og miljø har laget en skisse til kurset.   

• Det lages en PowerPoint presentasjon i samarbeid med KS med fyldige notatark som kan brukes i 
nettverksgruppene.  

• NKF byggesak hadde temaet på agendaen til nettverkssamlingen i Tromsø i september 2017.  
• Det lages artikler og sender ut nyhetsbrev for informasjon og spredning om 

digitaliseringsarbeidet til kommunene.  
• Det ønskes samarbeid og samhandling med andre fagfora i NKF på området digitalisering. Dette 

gjennomføres på tvers av fagområdene så langt det passer.  

Arbeidet er kommet godt i gang og vi har mottatt midler fra DiBK i 2017. Søknaden til KMD er foreløpig 
ikke behandlet i departementet, men vil bli behandlet i 2018. 

Finansiering: Det er søkt om støtte/spredningsmidler fra DIBK/KMD. I tillegg skal det søkes om støtte fra 
NKFs utviklingsfond i 2018.  
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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. 
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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 
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 
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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 og masterprogrammet Energi & 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. 

  



 

 

 33 

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.    

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 
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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 

INFRASTRUKTUR I GRUNN / VANN OG AVLØP 

Stiftelsen VA/Miljø-blader 
Stiftelsen VA/Miljø-blader ble etablert i 1996 på initiativ fra NKF og Norsk Vann. Målet er å utgi 
”normgivende byggdetaljblader” innen VA- og miljøområdet.  

Styret består av tre representanter. NKF oppnevner to representanter, og Norsk vann en representant. 
Styrets leder oppnevnes av NKF, og er siden april 2016 Ann-May Berg, Tromsø kommune. Administrasjon 
og daglig drift av stiftelsen foretas av Norsk Rørsenter. 

Styret for Stiftelsen VA/Miljø-blader skal i 2018 søke Stiftelsesstyret om å omdanne stiftelsen til opphør. 

Fra 2018 videreføres arbeidet i Rådet for VA-normen, som har representanter fra Norsk Vann og NKF. 
NKFs representanter i rådet er: 

• Ann-May Berg, Tromsø kommune 
• Dag Lauvås, Drammen kommune 
• Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune 
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TVERRFAGLIG 

Markering av NKF 110 år 
I 2017 var det 110 år siden NKF ble stiftet. Dette ble blant annet markert med jubileumslogo og en 
tverrfaglig kortfilm. 

 
Fra åpningssekvensen: «Du tenker kanskje ikke så mye over det, men det er altså kommunen som passer på at 
hverdagen din går som den skal.» 

Programkomiteen for NKF 110 år var: 
• Elisabeth Leikanger (leder), rådgiver, NKF 
• Tore Justad, styremedlem, hovedstyret 
• Elisabeth Kynbråten, styreleder, NKF byggesak 

Det ble også påbegynt et tverrfaglig bilag på 64 sider til Dagens Næringsliv (utgitt februar 2018). Arbeidet 
er ledet av Elisabeth Leikanger. 

NKF-dagene  
NKF-dagene er foreningens hovedarrangement hvert andre år. NKFs årsmøte avholdes under dagene. 
Det legges vekt på å tilby gode faglige arrangement og sosiale aktiviteter for både medlemmer og andre 
som er interesserte i de kommunaltekniske fagområdene.  

De neste NKF-dagene arrangeres 4.-6. juni 2018 i Ålesund. 
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Reise- og utdanningsstipendet 
Reise- og utdanningsstipendet deles ut til en/flere personer som tar utdannelse med relevans innen de 
kommunaltekniske fagområdene. Hovedstyret vedtar hvem som mottar reisestipend på bakgrunn av 
innkomne søknader. Søkere som blir tildelt midler forplikter seg til å bidra med en/flere artikler i 
tidsskriftet Kommunalteknikk. Det ble tildelt midler til to søkere i 2017. 

Utdanningsfondet 
NKF vedtok på årsmøtet i 2014 å opprette et utdanningsfond som skal bidra til finansiering av 
utdanningssektorens studietilbud på de kommunaltekniske fagområdene. 

Bruken av fondet avgjøres av hovedstyret, og gis gjennom samarbeidsavtaler med en/flere 
utdanningsinstitusjoner. Det er så langt gitt tilsagn om støtte til NTNU Ålesund, men det har foreløpig 
ikke startet opp prosjektet. 

Utviklingsfondet 
Hovedstyret vedtok i 2016 å opprette et utviklingsfond i NKF. Fondet skal bidra til å finansiere 
gjennomføringen av prosjekter og tiltak som faller utenfor rammen av de årlige aktivitetsplanene. 
Eventuelle avsetninger til fondet skjer gjennom hovedstyrets årsoppgjørsdisposisjoner.  Alle 
organisasjonsenheter kan søke hovedstyret om tildeling av midler.  

I 2017 er det bevilget midler til følgende prosjekter/tiltak: 

• NKF prosjektstøtte ved investeringsprosjekter (NKF bygg og eiendom) 
• Utvikling av kurs innen GIS/digitalisering (NKF plan og miljø) 
• Tverrfaglig kortfilm om NKF, som ledd i 110-årsmarkering  
• Tilsynsprosjektet (NKF byggesak) 
• Oppgradering av IT i adm i 2018 (strategisk plan for digitalisering) 
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OPPDRAGSAVTALER 

Forum for offentlig service 
NKF har en løpende avtale med Forum for offentlig service om konsulentbistand i forbindelse med 
utførelse av daglig ledelse, regnskapsføring, arbeid med de årlige servicekonferansene, samt drift av og 
redaksjon for forumets nettsted offentligservice.no.  Bistanden omfattet omlag 780 timer i 2017. 

SAMARBEID NASJONALT 

NKF har samarbeidsavtaler med KS og Norsk Vann.  

Norsk Vann er en aktiv bidragsyter i planlegging og gjennomføring av konkurransen Norges beste 
drikkevann i forbindelse med messen Miljø & Teknikk. 

NKF har også samarbeid med departementer, direktorater og foreninger som arbeider innen foreningens 
fagfelt. I tillegg er NKF representert i styrer, råd og utvalg. Se mer informasjon under de enkelte fagfora. 

SAMARBEID INTERNASJONALT  

NKF hovedstyret deltar i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS), og i International 
Federation of Municipal Engineering (IFME).  

NKF byggesak deltar i The Consortium of European Building Control (CEBC).  
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ANNET 

Arbeidsmiljø og sykefravær 
Arbeidsmiljøet i administrasjonen anses som godt. Sykefraværet er lavt, sammenlignet med både privat 
og offentlig sektor. 

Sykefravær 2013 2014 2015 2016 2017 

Korttidsfravær 0,6 % 0,6 % 1,6 % 1,7 % 1,2 % 

Langtidsfravær 1,1 % 1,9 % 0 % 0 % 1,9 % 

Samlet fravær 1,7 % 2,5% 1,6 % 1,7 % 3,1 % 

Likestilling 
Ved utgangen av 2017 består administrasjonen av fire kvinner og fire menn.  

Hovedstyret og styrene i fagfora består av 23 menn og 16 kvinner. 

Ytre miljø 
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET OG GRUNNLAGET FOR FORTSATT DRIFT 

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at forutsetningen er til 
stede. 

Oslo, 22. mars 2018 
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RESULTATREGNSKAP 

Driftsinntektene i foreningen økte fra kr 25 mill i 2016 til kr 28,9 mill i 2017.  Årsresultatet i 2017 ble et 
overskudd på kr 954 tusen mot et budsjett på kr 859 tusen.  
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BALANSE 
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Oslo, 22. mars 2018 
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NOTER TIL REGNSKAPET  
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