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God jul og godt nyttår – med spennende utfordringer i 2013.
Nå er det like før TFS’ juleorkester spiller sine glade julesanger for kolleger og året rundes av med julekake og
varm sjokolade. På vegne av NBEF og LCC Forum ønsker jeg deg og alle dine en riktig god jul og et godt
nyttår. Som du kan lese under har det vært et aktivt år for meg som daglig leder, med ansvar for NBEF, og i
tillegg med ansvar for sekretariatet i LCC Forum og BAE-rådet. Jeg gleder meg til mange artige og lærerike
opplevelser og gode møter også i 2013. Håper å se deg i en eller annen sammenheng, og minner om NBEFs
årsmøte i Stavanger 10.-11.04 2013. Program vil foreligge over nyttår.
Med vennlig hilsen

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):

God jul og godt nyttår til deg!
Norges bygg- og eiendomsforening har lagt bak seg et aktivt 2012 med
fokus på Stortingsmelding 28, digitalisering/BIM og uavhengig kontroll.
Medlemsmassen er økende og vi gleder oss til å arbeide videre med
rammebetingelser, kunnskapsformidling og nettverksbygging i 2013!
2013 tegner til å bli et svært aktivt år for NBEF med ByggNett, Bygg21,
Boligmelding, BIM-satsning, uavhengig kontroll m.v.. Les mer

Start året på lunsjmøte om uavhengig kontroll 09.01!
Vi gjentar suksessen fra medlemsmøtet 30.11, der mer enn 100
deltakere var med på frokostmøtet "Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?". Denne gangen i Trondheim og på
din PC som webinar. Reglene for uavhengig kontroll etter PBL gjelder fra
1. januar 2013 etter to utsettelser, og mange har uttrykt bekymring og
frustrasjon over hvordan dette kommer til å fungere. Politiske
målsetninger om tiltak for reduksjon byggefeil og økt kvalitet.. Les mer

DIFI og LCC Forum igang med film og kompetansemodul!
LCC Forum ble formelt etablert i mai 2012 og har nå i underkant av 20
medlemmer. Styret har gjennom høsten arbeidet med flere prosjekter
som nå begynner å ta form; Film og kompetansemodul 1. Begge
prosjektene er finansiert av DIFI, som også har prosjektledelsen. NBEF
ivaretar sekretariatet i LCC Forum, og det er med glede vi konstaterer at to
viktige prosjekter for økt LCC kompetanse er på gang:.. Les mer

NBEF-styret på vellykket Svalbard-tur..

.. men få timer etter at vi hadde forlatt åstedet sto Energiverket, hjertet i
Longyearbyen i flammer. Vårt styremedlem Marianne Aasen fikk ikke en
normal helg med fri fra jobben. Dette samfunnet er ikke som alle andre..
Med NBEFs styremedlem Marianne Stokkereit Aasen (bildet) ansatt som
daglig leder for Bydrift KF i Longyearbyen Lokalstyre var det en spennende
mulighet for styret å kombinere en faglig interessant tur med de sosiale og
kulinariske gleder som dette stedet har å tilby. Les mer

BIM - verdiskapende for byggeier? Bra oppslutning om medlemsmøte 7.12!
Hvordan kan bruk av BIM bidra til økt verdiskaping for byggeier, bruker,
samfunn, og den enkelte aktør? De som deltok på vårt julefrokostmøte
fredag 7. desember fikk en spennende presentasjon av muligheter med
BIM. Mange fulgte møtet via nettet! Bygge- og eiendomsnæringen står i
dag overfor betydelige utfordringer og behov for ny kunnskap. En viktig
katalysator for endringer og nye muligheter i bygge- og eiendomsnæringen
vil være mulighetene for digital modellering av nybygg og rehab-prosjekter.
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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