
Kunnskapsformidler, samfunnsutvikler og 
interesseorganisasjon i over 100 år



Strategi 2022 – 2024
Miljøagentene



Slik arbeider vi
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Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

• Etablert i 1907

• Medlemmene er kommuner, fylkeskommuner og 
andre virksomheter

• Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer, og 
over 900 kommunale enheter er aktive i foreningens 
nettverk

• NKFs medlemmer representerer 99,5% av 
befolkningen
• NKF bygg og eiendom, NKF plan og miljø, NKF byggesak, NKF 

veg og park og NKF digital

• Gode nettverksarenaer og utvikling av relevant 
kunnskap 
• Hever kvaliteten på landets kommunaltekniske tjenester

• 5 000 kurs og konferansedeltakere årlig

Fra landsmøtet i 1930



NKF i dag
Stolte av å være landets største medlemsorganisasjon innen 
kommunaltekniske fag

Medlemmer
342 kommuner

Nettverk
128 nettverk og 
nettverksmøter
(2,5 i snitt pr. nettverk)
924 kommunale enheter 
deltar med i snitt 3 
personer pr. kommune.

Konferanser
Fysisk / digital / hybrid
Totalt antall deltaker 5700

Veiledere / verktøy
Etablerte NKF digital for å utvikle 
digitale verktøy på tvers.
Statistikk FDV-systemer inn i 
datasjø for tilsyn og tilstand og 
beste praksis i arbeidsflyt.

Samfunnsutvikler
5/6 høringssvar
Medlem i 13 fora med staten
Samarbeidsavtaler med 28 
partnere
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NKF er digitale

Gode digitale møteplasser Gode digitale verktøy Deling av kunnskap
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Som ansatt innen kommunaltekniske fag har vi de mest betydningsfulle 
og heftige jobbene med å gjøre Norge mer klima- og miljøvennlig.

Kommunalteknikeren er uunnværlig for at folk kan leve gode og trygge liv.

Vi er fremtidens miljøagenter.
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Formålet med strategien

§ Sette ambisjon og retning for NKFs aktive rolle i 
utviklingen av bærekraftige løsninger

§ Effektivisere og styrke delingen av kunnskap på 
tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser

§ Styrke statusen til kommunalteknikken
§ Videreutvikle og tilgjengeliggjøre beste praksis 

og verktøy
§ Styrke dialogen med politiske ledelse nasjonalt 

og lokalt
§ Rive siloer mellom fagområdene



Utgangspunktet for NKFs strategi 

9
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NKF - Interesseorganisasjon, kunnskaps- og samfunnsutvikler 
siden 1907
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NKFs rolle

1. NKF skal bidra til at ansatte i 
kommuner og fylkeskommuner har riktig verktøy og 
kunnskap når de skal løse sine oppgaver på 
en bærekraftig måte.

2. NKF skal utvikle gode felles verktøy samhandling, 
og deling av data, kunnskap og beste praksis.



NKF - Interesseorganisasjon, kunnskaps- og samfunnsutvikler 
siden 1907
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NKFs rolle

3. NKF skal være en pådriver for høy standard 
i utviklingen av bærekraftige løsninger.

4. NKF skal være en pådriver for at 
kommunene har riktige rammevilkår, ressurser, 
kompetanse og verktøy i sitt beredskapsarbeid.

Resultatet vil være flere kompetente og 
motiverte fagarbeidere i en bransje preget av 
store endringer i skjæringspunktet digitalisering 
og bærekraft.
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NKF skal levere resultater innen tre politikkområder

Det gode liv handler om gode oppvekstvilkår, 
nærmiljø, fellesgoder, deltakelse i arbeid, 
aktiviteter og samfunnsliv og mulighet til 
livskvalitet uansett alder og levekår. NKFs
medlemmer har en sentral rolle i å legge til rette 
for attraktive sentrum, gode møteplasser, samt 
gode formålsbygg og boliger.

Kommuner og fylkeskommuner har satt seg 
høye klimamål. Norge er avhengig av at 
kommunesektoren når sine mål. NKFs
medlemmer ønsker å være framtidsrettet i 
omstillingen til lavutslippssamfunn, tilrettelegge 
for arealbruk og infrastruktur som fører til 
mindre utslipp og energibehov og andre 
nødvendige tiltak mot virkningene av 
klimaendring.

Kommunesektoren utvikler levende 
lokalsamfunn med gode møteplasser for 
innbyggerne, som er aktivitets- og 
helsefremmende, og som stimulerer til utvikling 
av nærings- og arbeidsliv lokalt. Velfungerende 
og levende tettsteder, bidrar til en klimavennlig 
utvikling og gode levekår.



NKFs 12 mål for et mer bærekraftig samfunn
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Styrke
eksister-
ende tiltak

Skape nye 
tiltak
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1. Være en pådriver for at NKFs
kunnskapsdelingsmodell bidrar til realisering 
av FNs bærekraftsmål.

2. Sikre trygg og tilgjengelig infrastruktur og 
bygninger som driftes og vedlikeholdes 
effektivt og miljøvennlig/bærekraftig.

3. Bidra med å tilgjengeliggjøre bygg 
og eiendom gjennom kunnskap og 
verktøy som gir rett arealeffektivitet i 
kommunen og effektive arbeidsprosesser.

4. Kommunaltekniske fagområder er 
en kritiske tjenesteleverandører i

kommunenes beredskapsplanlegging.

God oppvekst og godt liv Klima- og miljøpolitikk 

5. Utvikle og videreutvikle nødvendige verktøy som 
bidrar til bærekraftige, forenklede og effektive 
løsninger og prosesser. Være pådriver for kommuners 
aktive bruk og bidrag til utvikling av bærekraftige 
løsninger.

6. Stille tydelige og modige klima- og miljøkrav i alle 
anskaffelser, for å sikre produkter og tjenester som er 
ressurs- og energieffektive.

7. Fortsette som pådriver i arbeid 
med standardisering og deling av beste praksis som 
ledd i utvikling og effektivisering. Ta eierskap til smart 
digital eiendom- og infrastrukturledelse, inkludert 
kommunens rapportering.

8. Sikre utvikling av bærekraftige samfunn som er 
forberedt på å håndtere klimaendringer gjennom 
tilstandsanalyser basert på egne data.

Attraktive steder og byer

9. Skape fremtidsrettede attraktive samfunn med 
rom/plass til alle, med sikker og trygg leveranse 
av alle kommunaltekniske tjenester og tilgang til 
kommunale bygg for alle.

10. Bidra til varige løsninger for neste 
generasjoner med bærekraftig drift og 
vedlikehold, med sirkulært forbruk (gjen-/ombruk 
av ressurser).

11. Bidra til effektivisering av drift, vedlikehold og 
forvaltning. Videreutvikle arbeid med deling av 
gode eksempler, beste praksis og digitale 
verktøy.

12. Fokusere på enda mer samhandling 
for å sikre bærekraftige samfunn, på tvers 
av fagområder, sammen med 
næringsliv, organisasjoner, og forsknings-
/utdanningsinsitusjoner.



NKFs 4 mål innen god oppvekst og godt liv
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Styrke
eksister
-ende
tiltak

Skape 
nye 
tiltak
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1. Være en pådriver for at NKFs
kunnskapsdelingsmodell bidrar 
til realisering av 
FNs bærekraftsmål.

2. Sikre trygg 
og tilgjengelig infrastruktur og 
bygninger som driftes og 
vedlikeholdes effektivt og 
miljøvennlig/bærekraftig.

3. Bidra med å 
tilgjengeliggjøre bygg 
og eiendom gjennom 
kunnskap og 
verktøy som gir rett 
arealeffektivitet i 
kommunen og effektive 
arbeidsprosesser.

4. Kommunaltekniske 
fagområder er 
en kritiske tjenesteleverand
ører i
kommunenes 

beredskapsplanlegging.
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Fra mål til handling

1. Skape fremtidsrettede attraktive samfunn med rom/plass til 
alle, med sikker og trygg leveranse av alle kommunaltekniske 

tjenester og tilgang til kommunale bygg for alle.
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Kommuner som pådriver for innovativ kunnskapsdeling

Eksempler på tiltak:

• NKFs arealeffektivitetsrapport for 
Osloregionen

NKFs mål:
1. Være en pådriver for at NKFs
kunnskapsdelingsmodell bidrar til 
realisering av FNs bærekraftsmål.

God oppvekst og godt liv

Kilde: Kommunalteknikk #1-22



NKFs 4 mål innen klima- og miljøpolitikk
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5. Utvikle og videreutvikle 
nødvendige verktøy som bidrar 
til bærekraftige, forenklede og 
effektive løsninger og prosesser. 
Være pådriver for kommuners 
aktive bruk og bidrag til utvikling 
av bærekraftige løsninger.

6. Stille tydelige og modige 
klima- og miljøkrav i alle 
anskaffelser, for å sikre produkter 
og tjenester som er ressurs- og 
energieffektive.

7. Fortsette som pådriver i arbeid 
med standardisering og deling av 
beste praksis som ledd i utvikling 
og effektivisering. Ta eierskap til 
smart digital eiendom- og 
infrastrukturledelse, inkludert 
kommunens rapportering.

8. Sikre utvikling av bærekraftige 
samfunn som er forberedt på å 
håndtere klimaendringer gjenno
m tilstandsanalyser basert på 
egne data.

Skape 
nye 
tiltak

Styrke
eksister
-ende
tiltak
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Fra mål til handling

7. Skape fremtidsrettede attraktive samfunn med rom/plass til 
alle, med sikker og trygg leveranse av alle kommunaltekniske 

tjenester og tilgang til kommunale bygg for alle.
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Kommuner som pådriver for digitale løsninger

Eksempler på tiltak:

• IK-bygg

• NKF prosjekthjelper

NKFs mål:

7. Fortsette som pådriver i 
arbeid med standardisering og deling 
av beste praksis som ledd i utvikling 
og effektivisering. Ta eierskap til 
smart digital eiendom- og 
infrastrukturledelse, 
inkludert kommunens rapportering.

Klima- og miljøpolitikk 



NKFs 4 mål for attraktive steder og byer
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9. Skape fremtidsrettede attraktive 
samfunn med rom/plass til alle, 
med sikker og trygg leveranse av 
alle kommunaltekniske tjenester og 
tilgang til kommunale bygg for 
alle.

10. Bidra til varige løsninger for 
neste generasjoner med 
bærekraftig drift og vedlikehold, 
med sirkulært forbruk (gjen-
/ombruk av ressurser).

11. Bidra til effektivisering av drift, 
vedlikehold og 
forvaltning. Videreutvikle arbeid 
med deling av gode eksempler, 
beste praksis og digitale verktøy.

12. Fokusere på enda mer 
samhandling for å sikre 
bærekraftige samfunn, på 
tvers av fagområder, 
sammen med 
næringsliv, organisasjoner, 
og forsknings-
/utdanningsinsitusjoner.

Skape 
nye 
tiltak

Styrke

eksist
er-
ende
tiltak
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Fra mål til handling

10. Bidra til varige løsninger for neste generasjoner med 
bærekraftig drift og vedlikehold, med sirkulært forbruk

(gjen-/ombruk av ressurser).
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Kommuner som pådriver for ombruk

Attraktive steder og byer

Kilde: Entra

Eksempler på tiltak:

Flere kommuner anskaffer bygg 
og stiller krav til ombruk

• Møbler
• Vinduer
• Fasader

NKFs mål:
10. Bidra til varige løsninger 
for neste generasjoner 
med bærekraftig drift 
og vedlikehold, med sirkulært forbruk
(gjen-/ombruk av ressurser).
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Fra mål til handling

9. Skape fremtidsrettede attraktive samfunn med rom/plass til 
alle, med sikker og trygg leveranse av alle kommunaltekniske 

tjenester og tilgang til kommunale bygg for alle.



Kommuner som pådriver for bærekraftig stedsutvikling

Attraktive steder og byer

Kilde: asker.kommune.no

Eksempler på tiltak:

Knutepunktstrategi Asker

NKFs mål:
9. Skape fremtidsrettede attraktive 
samfunn med rom/plass til alle, med 
sikker og trygg leveranse av alle 
kommunaltekniske tjenester og 
tilgang til kommunale bygg for alle.



NKFs 12 mål for et mer bærekraftig samfunn
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Styrke
eksister-
ende tiltak

Skape nye 
tiltak
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1. Være en pådriver for at NKFs
kunnskapsdelingsmodell bidrar til realisering 
av FNs bærekraftsmål.

2. Sikre trygg og tilgjengelig infrastruktur og 
bygninger som driftes og vedlikeholdes 
effektivt og miljøvennlig/bærekraftig.

3. Bidra med å tilgjengeliggjøre bygg 
og eiendom gjennom kunnskap og 
verktøy som gir rett arealeffektivitet i 
kommunen og effektive arbeidsprosesser.

4. Kommunaltekniske fagområder er 
en kritiske tjenesteleverandører i

kommunenes beredskapsplanlegging.

God oppvekst og godt liv Klima- og miljøpolitikk 

5. Utvikle og videreutvikle nødvendige verktøy som 
bidrar til bærekraftige, forenklede og effektive 
løsninger og prosesser. Være pådriver for kommuners 
aktive bruk og bidrag til utvikling av bærekraftige 
løsninger.

6. Stille tydelige og modige klima- og miljøkrav i alle 
anskaffelser, for å sikre produkter og tjenester som er 
ressurs- og energieffektive.

7. Fortsette som pådriver i arbeid 
med standardisering og deling av beste praksis som 
ledd i utvikling og effektivisering. Ta eierskap til smart 
digital eiendom- og infrastrukturledelse, inkludert 
kommunens rapportering.

8. Sikre utvikling av bærekraftige samfunn som er 
forberedt på å håndtere klimaendringer gjennom 
tilstandsanalyser basert på egne data.

Attraktive steder og byer

9. Skape fremtidsrettede attraktive samfunn med 
rom/plass til alle, med sikker og trygg leveranse 
av alle kommunaltekniske tjenester og tilgang til 
kommunale bygg for alle.

10. Bidra til varige løsninger for neste 
generasjoner med bærekraftig drift og 
vedlikehold, med sirkulært forbruk (gjen-/ombruk 
av ressurser).

11. Bidra til effektivisering av drift, vedlikehold og 
forvaltning. Videreutvikle arbeid med deling av 
gode eksempler, beste praksis og digitale 
verktøy.

12. Fokusere på enda mer samhandling 
for å sikre bærekraftige samfunn, på tvers 
av fagområder, sammen med 
næringsliv, organisasjoner, og forsknings-
/utdanningsinsitusjoner.



Som ansatt innen kommunaltekniske fag har vi de mest betydningsfulle 
og heftige jobbene med å gjøre Norge mer klima- og miljøvennlig.

Kommunalteknikeren er uunnværlig for at folk kan leve gode og trygge liv.

Vi er fremtidens miljøagenter.
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