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Vellykket årsmøtekonferanse og nytt styre!
- Når 90% av de som besvarte vår nettbaserte evaluering mener at årsmøtekonferansen 22.23.03 var bra eller meget bra, må vi si oss fornøyd. Bergen viste seg fra sitt vakreste, med
strålende vær og med mange dyktige lokale fagressurser som bidragsytere på konferansen.
Torstein Foss har laget en rapport fra arrangementet som du kan lese her. På årsmøtet 22.03
ble et nytt styre valgt inn, med en god blanding av kontinuitet og fornyelse. De nyinnvalgte
representantene i NBEFs styre, som nå teller totalt 10 medlemmer, er:





Håkon Harv, avdelingsdirektør i Statsbygg
Bjørn W. Birkelund, direktør drift i Rom Eiendom AS
Ketil Asklien, prosjektdirektør i Undervisningsbygg Oslo KF
Bjørn Kvam, seksjonssjef i Nav Fellestjenester

Les mer om det nye styret her.
Flere av nyhetene under er publisert på vår nye hjemmeside www.nbef.no . Vi tar gjerne imot
kommentarer og innlegg fra deg. Det er høy aktivitet og som du ser av nedenstående saker,
arbeider vi aktivt for å oppnå foreningens målsetninger.
Her er sakene denne gang (klikk på tittel for mer info):

Digitalisering - også for bygge- og eiendomsnæringen!
Regjeringen skal fulldigitalisere det offentlige, opplyste Jens Stoltenberg
og Rigmor Aasrud under en pressekonferanse i dag. Det innebærer at all
kommunikasjon mellom det offentlige og befolkning og næringsliv, skal
skje elektronisk. - NBEF har bl.a. i innspill til Stortingsmelding om
bygningspolitikk pekt på behovet for å videreutvikle og effektivisere
kommunikasjonen mellom tiltakshaver/byggeier og de mange offentlige
etatene som disse må forholde seg til. Les mer

Miljø og innovasjon er blitt forretningsdriver
- Vi må snu vårt mindset, ikke sitte og vente på myndighetene men spørre
oss selv hvordan bedre valg kan tas i dag, sa Kyrre Olaf Johansen på
Entrakonferansen 29.03. Konferansier og miljøsjef Camilla Haugsten
utfordret de 300 deltakere til å sette igang "rebellprosjekter" og bidra til
innovasjon på dagens Entrakonferanse. På fjorårets tilsvarende
arrangement ble det lovet djerve prosjekter, og litt senere oppsto
Powerhouse-alliansen. Les mer

EFMC 2012 i København 24.-25. mai med mange norske bidrag
Årets store europeiske samling innen Facility Management finner sted i
vårt nabolag - og vi oppfordrer våre medlemmer til å kjenne sin
besøkelsestid! Vår søsterforening i Danmark, DMF er vertskap for
konferansen 24.-25. mai 2012 - som i år har som tittel "Facility
Management - Global Responsibility; Local Acting". EUROFM samler årlig
5-600 fagfolk og profesjonelle FM-aktører fra det meste av verden og i
særdeleshet fra Europa. Les mer

Økt boligbygging et politisk mål - men skal vi ha boligminister?
Både Ap og Høyre har de siste dagene hatt utspill som vektlegger behovet
for en bedre samordning av tiltak for å legge til rette for økt
boligproduksjon. Arbeiderpartiets boligutvalg la nylig frem sin melding,
der de bl.a. tar til orde for en egen boligminister. BNL uttaler seg positivt
om dette, men Norsk Eiendom er mer betenkt. Det samme er Høyre, som
mener at vi ikke får flere boliger av å utvide regjeringen. NBEF deltok i et
utvalg som leverte sin innstilling "Tiltak for økt boligbygging i Norge" til
KRD rett før jul, og det er lett å kjenne igjen.. Les mer

Uavhengig kontroll utsatt til nyttår
På BNLs Byggedag i Oslo i dag kunngjorde Liv Signe Navarsete at
ordningen med uavhengig kontroll nok en gang skal utsettes. Blir det
01.01.13? Begrunnelsen for at denne ordningen nok en gang skal utsettes
er iflg Navarsete innsigelser fra byggebransjen og at det p.t. er for få
sentralt godkjente kontrollforetak. - Det er behov for en fot i bakken, og
vi må se på en mulig forenkling av reglene på dette området. Jeg ønsker
mer tid og dialog med næringen for å få på plass gode rammer for den
uavhengige kontrollen. Jeg håper at vi kan sette i verk en trygg ordning
ved årsskiftet, sa Navarsete. 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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