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Samspill, forenkling og innovasjon – viktige stikkord for 2013.
Som leder av BAE-rådet hadde NBEF gleden av å invitere myndigheter, politikere, bransjeforeninger og
markedsaktører til en uformell sammenkomst kalt BAE Nyttårsjazz onsdag 16.01 – med tittelen «Samspill,
forenkling og innovasjon». Det ble en vellykket og svingende kveld som vi håper kan bli en tradisjon. DiBK har
gjennom flere initiativ vist vilje og ønske om samspill, senest ved å invitere til «Forvalterforum», der NBEF er
invitert med. Første møte blir ventelig i uke 7. BNL og flere andre har invitert oss til å bidra med innhold til en
søkekonferanse med tittelen «Måling av produktivitet og forbedring i BAE-næringen» (skisse til program),
denne vil koples opp mot Bygg21-programmet og BIA-programmet i Norges Forskningsråd for å bidra til å
formulere gode forskningsprosjekter innen vår sektor. Kom med dine innspill til oss!
Vi har allerede avholdt ett kurs (Kompetanse for bedre eiendomsledelse) og to møter så langt i år, og har lagt
ut listen over kommende medlemsmøter (se under). Vårt tilbud om overføring av disse via nettet (webinar)
har blitt godt mottatt, og dette gjør det mulig å ta del av disse kompakte møtene der du måtte befinne deg.
Flere av nyhetene under er publisert på vår nye hjemmeside www.nbef.no . Vi tar gjerne imot kommentarer
og innlegg fra deg. Her er sakene denne gang (klikk på tittel for mer info):

Asset Management - et strategisk verktøy for eiendomsinvestorer
Vi tror ISO 5500x vil være en svært aktuell standard for større
(internasjonale) aktører innen bygg og eiendom. Vårt høringsmøte
18.01 bar preg av at flere som ser behovet for en mer konsistent og
internasjonal standard for investering i og ledelse av eiendeler/
eiendom. Forholdet mellom Asset og Facilities Management ble også
behandlet og diskutert. Blant de fremmøtte deltakerne var det kun et
fåtall… Les mer

Medlemsmøter om LCC, uavhengig kontroll, BIM og FM!
Styret og ledelsen i NBEF har ambisjoner for mange nyttige
medlemsmøter 1. halvår. Merk deg tidspunktene allerede nå, mer
informasjon følger. Alle medlemsmøter overføres som webinar (på din
PC), noe mange har oppdaget nytten av. I NBEFs handlingsplan er det
bistå medlemmer og skape arenaer for kunnskapsdeling og
nettverksbygging et hovedpunkt; "Det skal arrangeres jevnlige
medlemsmøter innen prioriterte fagområder for å legge ... Les mer

- BAE Nyttårsjazz ble en suksess som bør gjentas!
Under headingen "Samspill, forenkling og innovasjon" hadde BAE-rådet
16.01 invitert representanter fra BAE-næringen, myndighetene og
politikere til en uformell sammenkomst. Det ble en god blanding av
spennende faglige innlegg, en engasjert debatt og mingling akkompagnert
av kreolsk mat og jazz. - For å bygge opp under bedre samspill mellom alle
aktørene i BAE-næringen mener jeg det er viktig å møtes i slike omgivelser.
Vi jobber mot felles mål bra uttrykt av DiBK og byggemeldingen, Les mer

Citykonferansen for 26. gang med mye finans og litt UU

NBEFs søsterforening Norsk Eiendom inviterer til eiendomsbransjens
årvisse samlingspunkt Citykonferansen i Oslo 13. februar 2013.
Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral nettverksarena som
samler bransjens ledere og beslutningstakere til innlegg med bl.a. Idar
Kreutzer, Geir Lippestad og Christian Ringnes, befaring på DNB-prosjektet
i Bjørvika, middag samt utdeling av Cityprisen. Les mer

ByggNett: Stort engasjement og mange utfordringer!
Rett før jul deltok over 90 deltakere fra kommuner, statlige myndigheter,
byggebransjen og IKT-miljøer på DiBKs workshop for å diskutere
muligheter, utfordringer og hva som bør være kjernen i et fremtidig
ByggNett. Standardisering og samordning er viktige stikkord, og NBEF vil
bidra aktivt. I stortingsmeldingen om bygningspolitikk (Meld. St. 28 (20112012) Gode bygg for eit betre samfunn) varsler regjeringen at det skal
utvikles en strategi for etablering av et fremtidig ByggNett.. Les mer

Les tidligere utgaver av NBEF-nytt her: http://www.nbef.no/kompetanse/nbef-nytt/ . Se våre
kommende kurs og aktiviteter her. Logg deg på våre medlemssider for tilgang til
dokumentasjon, Standard Online m.m. Ta kontakt med meg om du ikke husker brukernavn og
passord.
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