Til NBEF-medlem/kontaktperson: «person»
(ta kontakt dersom du ikke er rett mottaker av medlemsinformasjon fra NBEF)
Hei, kjære NBEF-medlem. Her følger litt nytt fra NBEF høsten 2010.
Det er for tiden stor aktivitet i foreningen. Håper du anser det som nyttig å være medlem i NBEF. (dersom du ikke kan lese
teksten under, sjekk våre hjemmesider www.nbef.no)

Grand Old Man Olav Egil rundet 75 år, NBEF gratulerer!
På styremøtet 19. oktober (rett etter FM-konferansen) benyttet Tormod Bekken,
styreleder i NBEF anledningen til å takke Olav Egil Sæbøe for hans utrettelige og
store faglige bidrag for å utvikle FM-sektoren i Norge. Olav Egil har i tillegg til aktivt
virke i NBEFs styre også vært sekretariat for Nordic FM gjennom en årrekke og i
tillegg drevet sin egen FM-gruppe, Nettverk for næringseiendom. I tillegg er han
regelmessig foreleser på NTNUs masterprogram for eiendomsforvaltere. NBEF
gratulerer hjerteligst med 75 års dagen 9. oktober, og satser på et fortsatt godt
samarbeid med ildsjelen Olav Egil!

Ny klagenemd for sentral godkjenning - NBEF invitert til å nominere kandidater
NBEF har mottatt en henvendelse fra Statens bygningstekniske etat (BE) om å
nominere tre personer som kan bli utpekt til å sitte i en ny klagenemd for sentral
godkjenning. Vi har idag ett fast medlem og en vara, og skal nå nominere personer
som ved evt utvelgelse vil få en funksjonstid på 3 år fra 01.01.11. Det legges vekt
på at begge kjønn er representert på listen. Les siste nytt om sentral godkjenning
her. Se hvilke godkjenningsområder som gjelder her. Last ned invitasjonen fra BE
her og send ditt evt forslag til kandidat(er) til Eystein.

NBEF ber om innspill til kommende Stortingsmelding om bygningspolitikk
* Hvilken bygningspolitikk ønsker vi? * Hvordan forholder kommunene seg til nye
krav om energieffektivisering og universell utforming? * Hvilke rekrutterings- og
kompetanseutfordringer har byggenæringen? BAE-rådets medlemsorganisasjoner
deltar i en arbeidsgruppe som skal komme med innspill til arbeidet med
Stortingsmeldingen. Daglig leder i NBEF, Eystein C. Husebye, deltar i gruppen og
ber om innspill til dette arbeidet. Les mer om dette på BNLs hjemmeside og send
dine innspill til Eystein

Ny nettverksgruppe for operativ drift av bygninger etablert på FDV-dagene – bli med!
I forbindelse med FDV-dagene på Lillestrøm denne uken har NBEF igangsatt et nettverk
for operativ (teknisk) drift av bygninger. Initiativtaker for nettverket er Brynjulf Skjulsvik,
og han oppfordrer flere medlemmer til å delta i nettverket for å utveksle erfaringer og
bygge kompetanse om dette viktige området blant våre medlemmer. Last ned
kursdokumentasjonen fra de to miniseminarene på Lillestrøm her. Meld deg på
nettverket og få mer informasjon hos Brynjulf eller Eystein.

NBEF tar lederskapet i Nordic FM
Lederskiftet i Nordic FM ble klart under styremøtet på Island fredag 3. september, hvor
Håkon Kvåle Gissinger ble oppnevnt til ny leder for perioden 2010-2012. Ledervervet i
Nordic FM skifter mellom medlemslandene, og i år var turen kommet til Norge. Nordic
FM er en nordisk overbygning for de nasjonale FM-organisasjonene i Sverige, Danmark,
Island, Finland og Norge. I Norge er NBEF den nasjonale medlemsorganisasjonen. – Jeg
er veldig glad for det tilliten jeg nå er vist som Norges representant i dette spennende
nordiske fora, sier nyvalgt leder Håkon Kvåle Gissinger. Les mer på FDV-nytt

Stor interesse for LCC Forum seminar og kick-off 30.09!

Hvilke ambisjonsnivå skal vi velge i prosjektene? Hva er god totaløkonomi i et
livsløpsperspektiv? Hvordan ta hensyn til miljøspørsmål? Hvordan kommunisere
konsekvenser av valg og krav til beslutningstakerne? Spørsmålene rundt LCC er mange
og det er dette vi vil arbeide med i LCC Forum. Sammen med Forsvarsbygg,
Undervisningsbygg og Statsbygg inviterte NBEF til samling for å videreutvikle metoder,
verktøy og standarder innenfor LCC (livssykluskostnader) i Oslo torsdag 30. september.
Vi oppfordrer flere NBEF-medlemmer til delta i dette viktige arbeidet. Les mer om LCC
Forum kick-off seminar og workshop her.

Nytt tilbud til NBEFs bedriftsmedlemmer: Lesetilgang til standarder
NBEF har inngått to avtaler med Standard Online om lesetilgang på sentrale standarder
innen bygg og eiendom og om rabatt på kjøp av standarder.
 Avtale om Abonnement på web
Gjennom denne avtalen kan NBEF tilby sine bedriftsmedlemmer lesetilgang til
sentrale standarder (58 stk) innen bygg og eiendom.
Løsningen er nå tilgjengelig på NBEFs medlemssider. Oversikt over hvilke
standarder som inngår i avtalen om web-abonnement.
 Avtale om forhandlersamarbeid
Gjennom NBEFs forhandlersamarbeid med Standard Online vil NBEFs
medlemmer få 10% rabatt på alle standardene som er inkludert i denne
avtalen (de samme standardene som ligger i web-abonnementet pluss en del
andre). Den tekniske løsningen forventes å være på plass innen kort tid.

Ha en riktig god helg!
Med vennlig hilsen / Best regards
Norges Bygg- og Eiendomsforening
Eystein C. Husebye
Daglig leder
E-mail: eystein@nbef.no, www.nbef.no
tel: +47 6752 6021; fax: +47 6752 6011
mob: +47 9265 7997

