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NKF ÅRSMELDING 2018

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.
Visjon: NKF – Kunnskapsdeling for et bedre samfunn.

Årsmeldingen er en kortversjon av årsrapporten.

ORGANISASJON

NKF-dagene og årsmøtet
NKF-dagene er foreningens hovedarrangement hvert andre år, og ble arrangert 04.-06.06.18 i Ålesund 
med hovedtema: Grønt, smart og nyskapende! NKFs årsmøte ble avholdt 05.06.

HOVEDSTYRET

Styreleder  Jan-Egil Clausen Daglig leder, Filmparken AS

Nestleder  Ann-May Berg Avdelingsingeniør, Tromsø kommune

Medlem Kjetil Wold Henriksen Teknisk sjef, Hamar kommune

Medlem  Iren Meli Lundby Seniorrådgiver, Asker kommune

Medlem  Cecilie Solli Planlegger, Ørskog kommune

Varamedlem 1 Terje Strøm Daglig leder, Bir nett AS

Varamedlem 2 Ida Kvammen Renholdssjef, Trondheim kommune

FAGFORA

Foreningens faglige aktiviteter organiseres gjennom fagfora. Hvert forum har 5 faste og 2 varemedlemmer.

NKF bygg og eiendom:  Styreleder Anne Aaker, pensjonist (tidl. Trondheim eiendom)

NKF byggesak:   Styreleder Elisabeth Kynbråten, byutviklingssjef, Haugesund kommune

NKF plan og miljø:  Styreleder Ståle Undheim, leder av smartbykontoret, Sola kommune

NKF veg og trafikk:  Styreleder Øyvind Hardeland, leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune

DAGLIG DRIFT

Ved utgangen av 2018 består administrasjonen av:

Direktør Torbjørn Vinje (prosjektleder messen Miljø & Teknikk, daglig leder FOS)

Ass. dir./rådgiver Andreas Birkeland (daglig leder for NKF veg og trafikk)

Rådgiver Lise Vitsø (økonomiansvarlig)

Rådgiver  Elisabeth Leikanger (daglig leder for NKF bygg og eiendom)

Rådgiver  Sindre Haarr (kommunikasjonsansvarlig/redaktør)

Rådgiver Lene K Hollseter (markedsansvarlig messen Miljø & Teknikk)

Rådgiver Fridtjof Denneche (daglig leder for NKF byggesak, NKF plan og miljø)

Adm.sekr. Unn Vaage Sæverhagen

Renhold og kjøkken Iona Koksvik
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AKTIVITETER

Nettverksvirksomhet
NKF driver faglige nettverksgrupper innen områdene 
bygg og eiendom, byggesak, vann og avløp, veg 
og trafikk. I hver gruppe er det mellom 5 og 15 
kommuner som møtes minimum to ganger pr år 
for å dele erfaringer og løse felles utfordringer.  
Til sammen er det 929 kommunale organisasjons- 
enheter som deltar i gruppene. Hver enhet stiller 
med det ønskede antall personer. Deltakerne deler 
erfaringer og løser felles utfordringer.

Kurs og konferanser
I 2018 arrangerte NKFs fagfora kurs og konferanser 
med til sammen 2300 deltakere.

Tidsskriftet Kommunalteknikk
Tidsskriftet formidler fagkunnskap og erfaringer til, 
og mellom de som arbeider med kommunaltekniske 
fagområder. Tidsskriftet hadde 6 utgivelser i 2018, 
og om lag 11 000 lesere. 

Nettstedene
På foreningens hovednettsted kommunalteknikk.
no er hovedfokus aktuelt og nyheter, og kurs og 
konferanser. Det sendes ut nyhetsbrev fra nett- 
stedet hver uke, og i tillegg innen fagområdene. 
    Målet med diskusjonsforumet nkfnett.no er å 
dele kunnskap og erfaring gjennom spørsmål og 
svar-funksjonen, og ved å legge ut dokumenter  
av felles interesse. Antall brukere er om lag 3000.

PROSJEKTER, PRODUKTER OG NYE TILTAK

Messen Miljø & Teknikk eies av NKF. Arrange-
mentet består av en fagutstilling, seminarer og 
konkurranser. Den 22. messen arrangeres 5.-7. 
mars 2019 hos Norges varemesse, Lillestrøm.
    Et temahefte om universell utforming på de 
kommunaltekniske fagområdene ferdigstilles i 
2019.

Tilsynsprosjektet i byggesak ble ferdigstilt i mars 
2018. Målet er å øke bevisstheten rundt og antall 
tilsyn i kommunene. 

Bedre kunnskap innen Bygg- og anleggsanskaff-
elser: To årlige konferanser: GOD offentlig prosjekt-
ledelse, Konferanse om konfliktløsning i bygg og 
anlegg . Den siste som medarrangør i samarbeid 
med Difi, EBA og Bygg21. 

Revisjon av byggherreforskriften: Kommende 
forskriftsendring skal etter planen gjøres gjeldende 
fra 01.07.19.

Ikbygg.no samler alt regelverk om bygg på ett 
sted: IK-Bygg er utviklet i samarbeid med kom-
muner og tilsynsmyndigheter, og er eiendomsfor-
valterens 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. 135 kommuner abonnerer 
på IK-bygg, og omkring 20 000 bygg er registrert. 

IK-BYGG fagpris for god eiendomsforvaltning: 
NKF, DiBK,og KLP er initiativtakere, og fagprisen 
deles ut på den årlige IK-BYGG-konferansen. 
Prisvinnere i 2018: Sølv: Giske, Sigdal. Gull: Eidsvoll, 
Lørenskog, Tynset, Finnmark fylkeskommune og 
Larvik kirkelige fellesråd.

Deltagelse i Standard Norges komitéer: SN/K 362 
Ytelsesbeskrivelser, SN/K 355 Prøvedrift av tekniske 
anlegg i bygg, Revisjon av NS 3435 Livssykluskost-
nader 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

Byggfadderordning stimulerer til erfaringsbasert 
læring: I 2016 ble det inngått avtale mellom Høg-
skolen i Oslo og Akershus, Asker kommune og NKF. 
Avtalen skal være med på å styrke koblingen mellom 
utdanning og det kommunaltekniske fagområdet. 

NKF prosjektstøtte: Kommunene bygger barne-
hager, skoler, sykehjem og andre formålsbygg 
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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 
gjennomføres i samarbeid med bl.a Bygg21, 
Husbanken, Difi, Boligprodusentene og represen- 
tanter fra kommunene. 
    Kravspesifikasjon fra kommunale boliger ble 
lansert 12.04, og spesifikasjoner på de andre om-
rådene rulles ut i løpet av 2019. Et nettverk med de 
største byene bidrar aktivt i utvikling av spesifika- 
sjonene. Det vil bli utviklet en digital plattform for  
å gjøre det enklere for kommunene å bruke krav- 
spesifikasjonene, og sikre arbeidet med revisjon  
og oppfølging.

Fellesanskaffelse av HMS REG i Storbynettverket: 
NKF har gjennom Storbynettverket vært tilrettelegger 
av en fellesanskaffelse av HMS-reg; et digitalt verktøy 
for å kontrollere og føre tilsyn med innleid arbeids- 
kraft. Bergen har gjennomført fellesanskaffelsen og 
leverandør er valgt. 

Beste praksis –hammer fra Bygg21: Under NKF-
dagene i Ålesund ble NKF bygg og eiendom tildelt 
BYGG21s Beste praksis –hammer for arbeidet med 
kravspesifikasjoner for kommunale boliger. 

NKF bestiller og leverandørforum – en arena  
for dialog: Kommunene setter dagsorden når NKF 
samler byggeiernes og leverandørenes organisa- 
sjoner rundt samme bord. De som møter er 
representanter fra Forum for Norges eier og 
forvalterorganisasjoner, Rådgivende ingeniørers 
forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke (vareleve- 
randørene), Nelfo, Forsvarsbygg og Entreprenør-
foreningen bygg og anlegg (EBA). 

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner 
samler de største forvalterorganisasjonene i Norge, 
og har en koordinerende rolle gjennom sitt tydelige 
fokus på eierrollen og bidrag til forenkling av regel- 
verk. NKF er representert i styret.

Vegjusdatabasen vegjus.no er utviklet av NKF veg 
og trafikk i samarbeid med Vegforum for byer og 
tettsteder, og ble lansert i 2016. Det arrangeres 
årlig en egen vegjuskonferanse.

STIPEND OG FOND

Reise- og utdanningsstipendet deles ut til en/flere 
personer som tar utdannelse med relevans innen 
de kommunaltekniske fagområdene. Det ble tildelt 
midler til fire søkere i 2018.
     Utviklingsfondet skal bidra til gjennomføringen 
av prosjekter som faller utenfor rammen av de årlige 
aktivitetsplanene. I 2018 er det bevilget/brukt midler 
til NKF prosjektstøtte, Nasjonalt tilsynsprosjekt, 
Digitaliseringsprosjektet i ADM.

SAMARBEID NASJONALT

NKF har samarbeidsavtaler med blant annet Difi, 
Dibk, KS, Norsk Vann og Vegforum for byer og 
tettsteder. NKF har også samarbeid med departe-
menter, direktorater og foreninger som arbeider 
innen foreningens fagfelt. I tillegg er NKF repre-
sentert i flere styrer, råd og utvalg. 

SAMARBEID INTERNASJONALT 

NKF hovedstyret deltar i Nordisk Kommunalteknisk 
Samarbeidskomité (NKS), og i International Federa-
tion of Municipal Engineering (IFME). NKF byggesak 
deltar i The Consortium of European Building 
Control (CEBC).
     NKF var representert på IFMEs verdenskongress 
i Kansas City, Missouri, 26.-29.06, med to presenta- 
sjoner: Omdømmesatsing i vannbransjen med 
utgangspunkt i konkurransen Norges beste drikke- 
vann. Nedgravde avfallsløsninger, Bossnettet i 
Bergen sentrum.

C/O Spaces.  Calmeyers gate 5, 0183 Oslo   Tlf: 22 04 81 40   nkf@kommunalteknikk.no


