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OM FORENINGEN  

Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. 
Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, samt veg og trafikk. 

NKF har 95% av norske kommuner som medlemmer, og skal være et talerør for de kommunaltekniske 
virksomhetene i disse kommunene. I tillegg har foreningen kommunale foretak, private virksomheter, 
privatpersoner, pensjonister og studenter på medlemslisten. 
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NKF skal dele kunnskap gjennom tidsskrift, nettsted, diskusjonsforum, kontakt med media, faglige 
nettverksgrupper, kurs og konferanser i regi av fagfora og gjennom kommunalteknikkmessen (tidligere 
også kalt Miljø & Teknikk). 

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

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

Foreningens formål oppnås gjennom å arbeide med samfunnsutvikling og kunnskapsutvikling innen de 
kommunaltekniske fagområdene. 

ORGANISERING 

Medlemskap 
Alle som ønsker det kan bli medlem, både enkeltpersoner og virksomheter som arbeider innen 
foreningens virksomhetsområde.   

Landsmøtet 
Landsmøtet er foreningens høyeste organ.  Alle medlemmer kan være representert med personlig 
fremmøte. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 15. september. Landsmøtet holdes parallelt 
med et av foreningens arrangementer. Neste landsmøte avholdes i 2022. 

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

Fagfora 
NKF har fire fagfora med egne styrer: 

• NKF bygg og eiendom 

• NKF byggesak 

• NKF plan og miljø 

• NKF veg og trafikk 

Administrasjonen 
Administrasjonen har ansvaret for den daglige driften.  Det var 9 årsverk i administrasjonen i 2020. Ved 
utgangen av 2020 består administrasjonen av: 
 
Adm.dir.    Rune Aale-Hansen 
Ass.dir./rådgiver   Andreas Birkeland 
Seniorrådgiver    Torbjørn Vinje 
Seniorrådgiver / økonomiansvarlig Lise Vitsø 
Rådgiver    Elisabeth Leikanger 
Rådgiver    Lene K Hollseter 
Rådgiver    Fridtjof Denneche (permisjon) 
Rådgiver / kommunikasjonsansvarlig Sindre Haarr 
Administrasjonskonsulent  Unn Vaage Sæverhagen 
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MEDLEMSUTVIKLING 

Hver virksomhet har ett hovedmedlemsskap, og registrerer det ønskede antall personer på 
medlemskapet.  

Antall virksomhetsmedlemmer er 428. Av disse er 336 kommuner. Dette utgjør ca. 95 % av alle landets 
kommuner. Antall personlige medlemmer er 111.  

STRATEGISK PLAN 

NKFs strategiske plan gjelder for perioden 2018-2021 og har tre hovedmål: 

1) Kunnskapsutvikler 
2) Samfunnsutvikler 
3) Intern organisasjonsutvikler 

KUNNSKAPSUTVIKLER 

Målet er at NKF skal bidra til økt kunnskap innen alle kommunaltekniske fagområder. 

Kurs og konferanser 
Foreningen satser på utvikling og deling av kompetanse/kunnskap gjennom en rekke kurs og konferanser 
innenfor det kommunaltekniske området. Kurs og konferanser arrangeres over hele landet, delvis på 
forespørsel, og delvis som faste arrangementer. Som følge av koronapandemien ble nesten alle kurs og 
konferanser gjennomført digitalt. Et fåtall av de store konferansene ble avlyst eller utsatt. De største 
arrangementene som ble gjennomført i 2020 var: Vegjus.no-konferansen (fysisk), Tromsøkonferansen 
for plan og byggesak (digitalt), Jobb Smartere prosjekt-, drift- og renholdsledelse (fysisk/digitalt), IK-bygg 
konferansen (digitalt) og Boliger for fremtiden fysisk (fysisk i februar 2020, digitalt i februar 2021) 

Totalt har 2689 personer deltatt på kurs, konferanser og seminarer i 2020. 

Nettverk 
Ved utgangen av 2020 hadde 818 kommunale organisasjonsenheter medlemskap i NKFs faglige 
nettverksgrupper. En nettverksgruppe møtes minst to ganger per år, og har oppmerksomhet særlig 
rettet mot å dele erfaringer, kompetanse og beste praksis. Prosjekter av felles interesse har gjerne sitt 
utspring i nettverkene. Det er et strategisk mål å øke antall nettverk, samt antall kommuner som deltar i 
nettverk. I 2020 ble de fleste møtene gjennomført digitalt. Noen møttes derfor også flere ganger. Av de 
818 er det 32 virksomheter som abonnerer på maler og veiledere fra NKF byggesak, uten å delta i en 
gruppe. 

NKF bygg og eiendom 
420 kommunale enheter deltar i fagforumets 48 nettverk. Det er etablert nettverk i samtlige av landets 
fylker. Gruppene sorterer regionalt under følgende fagområder: Eiendomssjef, FDV, Prosjektledelse, 
Brannforebygging, Renhold og Boligforvaltning.  

Det er etablert egne storbygrupper for de 10 største kommunene for eiendomssjefer, prosjektledere, 
renholdsledere, og miljø og energi. Satsningen på etablering av regionale nettverk fortsetter innen 
fagområdene renhold, prosjektledelse, brannforebygging og boligforvaltning. 

NKF byggesak 
Det er 27 aktive nettverksgrupper med til sammen 193 kommuner. I tillegg er det 32 kommuner som 



 

 5 

ikke er med i noen gruppe, men som har tilgang til intranettet på byggesak. Det vil si at det er 225 
kommuner som deltar i nettverket. 

Det jobbes kontinuerlig med å få opp aktiviteten i enkelte nettverk, samt å etablere nye 
nettverksgrupper. 

NKF plan og miljø 
Dette fagforumet hadde i 2020 to aktive nettverksgrupper. Det jobbes med å opprette flere nettverk 
innen plan og miljø.  

NKF veg og trafikk 
Fagforumet har 12 aktive nettverk med til sammen 157 kommuner. Det arbeides med fellesprosjekter i 
flere nettverk blant annet felles vegnorm.   

NKF veg og trafikk har også ansvar for ett VA-nettverk med til sammen 9 kommuner. 

Kommunalteknikk, kommunalteknikk.no og nkfnett.no 
Tidsskriftet Kommunalteknikk formidler fagkunnskap og erfaringer til og mellom de som arbeider med 
kommunaltekniske fagområder. Hovedtyngden av artikkelforfatterne er ansatt i kommuner eller 
kommunale virksomheter og magasinet har om lag 11 000 lesere. Kommunalteknikk hadde fire 
utgivelser i 2020.  

På nettstedet kommunalteknikk.no er hovedfokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser på de fire 
kjerneområdene. Det sendes ut felles nyhetsbrev hver uke.  

Diskusjonsforumet nkfnett.no har vært i drift i 14 år. Målet med nettstedet er å dele kunnskap og 
erfaring gjennom spørsmål og svar-funksjonen, og ved å legge ut dokumenter av felles interesse. 

I 2020 har det vært 137 postinger av spørsmål/svar, mot 184 i 2019. 

SAMFUNNSUTVIKLER 

Målet er at NKF skal være en tydelig samfunnsaktør og en foretrukken partner innen kjerneområdene. 

Verktøy 
I 2020 har NKF jobbet med målrettet videreutvikling av IK-bygg. Dette medførte blant annet ny ROS-
modul og kobling til Boligmappa. Et eget brukerutvalg bidrar til å foreslå konkret forbedringer av selve 
systemet. En egen revisjonsgruppe (DiBK, DSB, KLP Skadeforsikring, Norsk Brannvernforening, 
Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, NKF bygg og eiendom) bidrar til årlig revisjon av systemet, slik at det 
hele tiden er à jour med gjeldende lover og forskrifter knyttet til internkontroll av bygg. Et sideprodukt 
av systemet er et eget tilstandsbarometer for kommunale bygg. Barometeret kan brukes blant annet av 
kommunene som dokumentasjon på tilstand i kommunale bygg, og som underlag overfor 
kommunestyrer når drifts- og vedlikeholdsbudsjetter skal behandles. Barometeret viser også overordnet 
tilstand på kommunale bygg i hele landet. Flere myndighetsorganer har vist interesse for de data som 
ligger i Tilstandsbarometeret. Ved utgangen av 2020 abonnerer 153 kommuner på ikbygg.no. Dette er en 
netto økning på 8 kommuner fra utgangen av 2019 hvor 145 kommuner abonnerte på verktøyet (Netto 
nedgang i antall abonnenter grunnet kommunesammenslåing: 5. Netto økning i antall abonnenter 
grunnet inn- og utmeldinger: 13. SUM økning abonnenter: 8). 

Etter grundig arbeid ble omsider NKF prosjekthjelper lansert i mai 2020. Verktøyet er tilgjengelig for 
kommuner gjennom en abonnementsløsning. Dette er et verktøy for å utarbeide kravspesifikasjoner for 
formålsbygg. NKF prosjekthjelper er finansiert med prosjektmidler fra NKF, ekstrastøtte fra NKF 
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storbynettverket, midler fra Husbanken, Boligprodusentene og Bygg21. Kravspesifikasjonene forventes å 
kunne bidra til å redusere totale bygge- og prosjektkostnader med opp mot 10% per prosjekt for 
kommuner som tar dette i bruk. I tillegg vil bruken av formålsbeskrivelsene/kravspesifikasjonene bidra til 
redusert prosjekteringstid. Ved utgangen av 2020 har 39 kommuner registrert brukerkonto/abonnement 
på prosjekthjelper.no (10 av disse er storbykommuner som har bidratt i utarbeidelse av NKFs standarder 
for kravspesifikasjoner).  
 
Det ble også i 2020 gjennomført folkevalgtopplæring for fagområdene «Plan og prosess» og «Byggesak». 
Dette er tilbud til folkevalgte over hele landet, for å få bedre innsikt i disse fagområdene, lovverk, samt 
rollefordeling mellom administrasjon og folkevalgte organer. 

Veilederen for universell utforming som NKF reviderte med støtte fra Bufdir, ble lansert i 2020.  

Høringer 
NKF har også i 2020 svart på høringer knyttet til de kommunaltekniske fagområdene. Blant annet: 

• Veileder til Ledningsregistreringsforskriften. (Felles høringsuttalelse med VBT)  

• Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy - Elsparkesykler (Felles høringsuttalelse 
med VBT).  

• Ny § 7a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling (felles høringsuttalelse med VBT) 

• Håndtering av overvann – endringer i plan- og bygningsloven/teknisk forskrift. Parsellinndeling 
campingplasser  

• Nasjonal produktspesifikasjon ePlanSak eByggeSak 

• Klimakur 2030 

• Byggkvalitetutvalgets rapport 

• Endringer i plan- og bygningsloven knyttet til dispensasjon 

• Statsbudsjettet 

Samarbeid 
NKF har i alle år hatt tett samarbeid med strategiske partnere; både uavhengig og på myndighetssiden. 
Dette arbeidet er videreført og styrket i 2020. Det er blant annet signert nye samarbeidsavtaler med KS, 
Standard Norge, KLP Skadeforsikring AS og VBT. Det er også tatt initiativ til fornyet samarbeid med andre 
parter, blant annet Miljødirektoratet, Husbanken, og DFØ. 

Videre har NKF jobbet med å videreutvikle uformelt samarbeid med andre samarbeidspartnere særlig i 
tilknytning til utfordringene med Covid-19 pandemien. Her har dialogen også vært tett med DiBK.   

 

INTERN ORGANISASJONSUTVIKLER 

Målet er at NKF skal være den ledende og samlende foreningen på de kommunaltekniske områdene. 

Organisering 
2020 har vært et første normale driftsår i nye lokaler for administrasjonen, samt fullføring av overgang til 
nye datasystemer. Som følge av Covid-19 pandemien ble det tidlig på året lagt vekt på omstilling fra 
fysiske til digitale arrangementer og nettverksmøter. Dette oppleves å ha gått svært bra.  

Medlemsorganisasjon 
I 2020 trådte kommunesammenslåingen i kraft. Dette medførte noen færre medlemmer totalt sett, som 
følge av at noen eksisterende medlemmer ble slått sammen. Den relative medlemsandelen er fortsatt 
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ca. 95 % av alle landets kommuner. Kommunesammenslåingen har også medført justeringer av noen av 
nettverkene.  

Myndighetsarbeid 
NKF har i 2020 jobbet målrettet med myndighetsarbeid gjennom dialog og møter med politisk ledelse 
blant annet i Kommunaldepartementet, Samferdselsdepartementet og flere komiteer på Stortinget. Det 
har også vært møter på høyt administrativt nivå i KMD og SD. I tillegg har det vært gjennomført møter 
med flere direktorater. Blant annet i tilknytning til Covid-19 pandemien opplevde NKF å få gjennomslag 
for øremerking av tilskudd til kommunalteknisk sektor, i forbindelse med krisepakker til kommunene. 
Likeledes opplevede NKF å få forståelse for og avklaring for ekstraordinær kompensasjon til 
kommunalteknisk sektor i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.   

NKF har i 2020 kraftig trappet opp mediearbeidet og bidratt til å sette på dagsorden en rekke saker 
knyttet til kommunaltekniske tjenester: Presseomtalen har vært både i lokal- regional og riksmedia og 
dekket alle NKFs fagområder.  

HVEM ER HVEM 

HOVEDSTYRET 

Etter landsmøtet 9. september 2020 består hovedstyret av:  

Styreleder  Jan-Egil Clausen Daglig leder, Filmparken AS 

Nestleder  Kjetil Wold Henriksen  Teknisk sjef, Hamar kommune  

   

Medlem  Iren Meli Lundby Seniorrådgiver, Asker kommune 

Medlem  
Medlem 

Cecilie Solli 
Terje Strøm 

Planlegger, Ørskog kommune 
Daglig leder, Bir nett AS 

Varamedlem 1 Odd-Magne Anderdal Leiar eigedom, Hemsedal kommune  

Varamedlem 2 Øystein Dale Seksjonsleder, Tromsø kommune 

Administrerende direktør Rune Aale-Hansen er sekretær for hovedstyret. 

 

NKF BYGG OG EIENDOM 

Etter landsmøtet 9. september 2020 består styret av: 

Styreleder  Anne Gunn Taraldsen 
Mesel 

Avdelingsleder teknisk, Froland kommune 

Nestleder  Hans-Christian Gram Eiendomssjef, Kristiansand kommune 
Medlem  Linn Hagen Prosjektleder eiendomsforvaltning, Alver kommune 
Medlem  Tore Fredriksen Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF 
Medlem Terje Dalgård Eiendomssjef, Rælingen kommune 
Varamedlem Fride Linn  Renholdsleder, Skaun kommune 
Varamedlem Laila Jensen  Daglig leder, Nittedal eiendom KF 

Lene Kristin Hollseter, rådgiver i NKF, er sekretær for NKF bygg og eiendom. 
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NKF BYGGESAK 

Etter landsmøtet 9. september 2020 består styret av:  

Styreleder  Elisabeth Kynbråten byutviklingssjef, Haugesund kommune 
Nestleder  Tor K. Hegle rådgiver i Teknisk stab, Alver kommune 
Medlem Mette Brox Byggesakssjef, Sandnes kommune 
Medlem  Venke Moe Plan- og bygningssjef Kristiansand kommune 
Medlem  Roy Ove Kristiansen Fagleder byggesak, Tana kommune 
Varamedlem Marianne E Estevenin    Avdelingsleder byggesak, Asker kommune  
Varamedlem  Gudmund Røgeberg Teamleder/fagansvarlig for byggesak, Lørenskog 

kommune 

Fridtjof Denneche, rådgiver, var sekretær for NKF byggesak frem til 01.11. Torbjørn Vinje, seniorrådgiver, 
er sekretær fra 01.11. 

 

NKF PLAN OG MILJØ 

Etter landsmøtet 9. september 2020 består styret av: 

Styreleder Kent Geirmund 
Dagsland Håkull 

Avdelingsleder plan, Haugesund kommune 

Nestleder  Ebba Friis Eriksen Byutviklingssjef, Porsgrunn kommune 
Medlem Eivind Holmvik Arealplanlegger, Tromsø kommune 
Medlem Klara Malene Bjørkli Arealplanlegger, Arendal kommune 

Medlem Hilde Hanson Rådgiver, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Varamedlem  Ulf Sæterdal Avdelingssjef - Plan- og bygningsetaten, Bergen 

kommune 
   

Fridtjof Denneche, rådgiver, var sekretær for NKF plan og miljø frem til 01.11. Sindre Haarr, rådgiver, er 
sekretær fra 01.11.  

 

NKF VEG OG TRAFIKK 

Etter landsmøtet 9. september 2020 består styret av: 

Styreleder  Rune Kilen Rådgiver, Alver kommune 
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Nestleder  Rita Regbo Enhetsleder drift av veg og park, Skien kommune 
Medlem Truls Rieger Avdelingssjef veg, Drammen kommune 
Medlem  Dag Ivar Andreassen Seksjonsleder drift og forvaltning, Tromsø 

kommune 
Medlem 
Varamedlem 

Agnete Haugland 
Jostein Vandaskog 

Enhetsleder, Bjørnafjorden kommune Overingeniør, 
Vestland fylkeskommune 

Varamedlem 
 

Anniken Iversen 
 

Driftsleder veg, Narvik kommune  

Andreas Birkeland, ass.dir./rådgiver, er sekretær for styret i NKF veg og trafikk. 

 

ANDRE PROSJEKTER 

KOMMUNALTEKNIKKMESSEN (TIDLIGERE MILJØ & TEKNIKK) 

Messen Miljø & Teknikk ble gjennomført hos Norges Varemesse 5.-7. mars 2019. Formålet med 
arrangementet er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for 
kunnskapsheving om produkter, fag og fagpolitiske spørsmål. De tre kjerneområdene er: Bygg og 
eiendom, vann, avløp og overvann, veg og uteområder.  

Neste messe var opprinnelig planlagt gjennomført i 2021. som følge av Covid-19 pandemien og dialog 
om mulig samarbeid med IFAT Tyskland er arrangementet utsatt til februar 2023.  

  

IK-BYGG FAGPRIS FOR GOD EIENDOMSFORVALTNING   

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Norsk Kommunalteknisk Forening og KLP Skadeforsikring AS er 
initiativtakere, og 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. Sølvprisen deles ut til kommuner som 
tilfredsstiller kravene når det gjelder formålsbygg. Gullprisen deles ut til kommuner som tilfredsstiller 
kravene både når det gjelder formålsbygg og utleieboliger. 
 
Prisvinnere i 2020 
Sølv: Gjøvik kommune, Lillesand kommune, Siljan kommune, Tønsberg kommune, og Vadsø kommunale 
eiendomsselskap KF 
Gull: Hemsedal kommune, og Kongsvinger kommune 
Årets driftstekniker: Torbjørn Sæther, arbeidsformann Bygg, Giske kommune 

DELTAGELSE I KOMITEER OG UTVALG  

• 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 
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• SN/K 360 OPS-kontrakter for bygg 

• SN/K 361 Samspillkontrakter 

• Ny standardiseringskomité for utbyggingsavtaler (NS) 

• Brukerforum plan, bygg, eiendom og geodata (KS) 

• Prosjekt Bokvalitet 

NKF bygg og eiendom er i tillegg representert i Nettverk for offentlige leietakere i regi av Statsbygg, og 
deltar i sertifiseringskomite for personsertifisering i NS-INSTA 800 i regi av DnV GL.  

NKF ved rådgiver Fridtjof Denneche sitter i interrimstyret for senter for fremtidens 
samferdselskompetanse (Konnekt) på vegne av KS.  

Prosjekt for risikobasert bekjempelse av legionella 
Undervisningsbygg Oslo KF tok initiativet i 2018. Målet er å endre forskriften.  
Omsorgsbygg Oslo KF, Fredrikstad kommune, Stavanger kommune og Sortland kommune bidrar i 
prosjektet. I tillegg er Folkehelseinstituttet FHI, Norce, Unilab, Helse Sør Øst og sykehuset i Telemark 
engasjerte i prosjektet. NKF fungerer som sekretariat. 

NKF BESTILLER OG LEVERANDØRFORUM – EN ARENA FOR DIALOG  

Dette er en arena for dialog mellom kommunene som bestillere, og leverandørene i bygge- og 
anleggsnæringen. Hensikten er både å bidra til beste praksis, men ikke minst være en arena for felles 
dialog om sentrale problemstillinger for bedre samspill i hele verdikjeden. NKF opplever at forumet har 
utviklet seg i positiv retning, og oppleves som interessant for alle parter. De som møter i tillegg til 
kommuner, er representanter fra Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner (EFF), Rådgivende 
ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke, Nelfo, Difi, Forsvarsbygg, Statsbygg, og 
Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA). Det ble ikke avholdt møter i 2020. 

FORUM FOR NORGES EIER- OG FORVALTERORGANISASJONER (EFF) 

Forumet samler de største forvalterorganisasjonene i Norge, og har en koordinerende rolle gjennom sitt 
tydelige fokus på eierrollen og bidrag til forenkling av regelverk. NKF ivaretar sekretariatfunksjonen.  

VANN OG AVLØP 

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. Høsten 2019 ble stiftelsen brakt til opphør. 
Midler fra stiftelsen tilfaller Norsk Vann. 

Arbeidet i stiftelsen videreføres 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 

 

TVERRFAGLIG 
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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 stipend på bakgrunn av 
innkomne søknader. Søkere som blir tildelt midler forplikter seg til å bidra med en/flere artikler i 
tidsskriftet Kommunalteknikk.  

Utviklingsfondet 
NKFs utviklingsfond 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 2020 er det bevilget/brukt midler til følgende prosjekter/tiltak:  

• NKF prosjekthjelper 

• Fagstoff og veiledere 

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.  Daglig ledelse utføres av Torbjørn Vinje. Total 
bistand fra administrasjonen omfattet 1100 timer i 2020. 

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF) 
NKF har en løpende avtale med Eier- og Forvalterform om konsulentbistand i forbindelse med løpende 
sekretariatarbeid, regnskapsføring og arbeid med ulike møter og arrangementer. Daglig ledelse utføres 
av Fredrik Horjen som også er nettverkssekretær i NKF.  

INTERNASJONALT  

NKF er medlem i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité (NKS) og International Federation of 
Municipal Engineering (IFME). NKF er i tillegg assosiert medlem i The American Public Works Association 
(APWA).    

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


