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Samhandling for verdiskaping; mange gode initiativ!
- Gårsdagens felles styremøte mellom Norsk Eiendom og NBEF var preget av erkjennelsen at
byggherre- og eiersiden i norsk BAE-næring trenger en mer slagkraftig organisering.
Samarbeidsavtalen mellom foreningene feirer ett år, og styrene ga på møtet signal om at et
tettere samarbeid er ønskelig for økt synlighet og forståelse for eiendomssektorens muligheter
og utfordringer.
For et par uker siden gjennomførte vi seminar, befaring og årsmøte i LCC Forum. Nytt styre er
på plass og mange viser interesse for samhandling om LCC og livsløpsplanlegging og du kan
lese presentasjoner fra arrangementet her. Flere av NBEFs medlemmer hadde også funnet
veien til EFMC-konferansen i København 23.-25. mai, der undertegnede fikk en bedret
forståelse for FM og samhandling for verdiskaping ved å profesjonalisere denne viktige
funksjonen. Les om boklansering og konferanse under. Vi gjennomfører vår 9. FM-konferanse
24. oktober i Oslo, og vi tar gjerne innspill til programinnhold. Hold av datoen!
Kanskje du har tenkt deg til Eliaden? Vi vil da anbefale seminarprogrammet, bl.a. «Optimal
styring av belysning», som arrangeres av Grønn Byggallianse mandag 4. juni.
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):

Bedre digital samhandling på tvers av sektorer
Miljøverndepartementet har sammen med andre sentrale aktører
invitert til et prosjekt som har som formål å bidra til bedre dataflyt
mellom kart-, natur-, infrastruktur- og bygningsinformasjon. NBEF
støtter prosjektet. På et møte i Oslo 21. mai inviterte Miljøverndepartementet til et oppstartmøte om "forprosjekt for økt dataflyt og
samhandling innen bygg, samferdsel og annen samfunnsviktig
infrastruktur, samt geodata". Les mer

Lansert på EFCM 2012; The Added Value of Facilities Management
- Denne boken avklarer en rekke begreper rundt FM og setter det inn i
en økonomisk og markedsmessig kontekst. Håpet er at den vil bidra til
økt kunnskap om mulighetene innen FM i Norge. Mer enn 600 delegater
var i forrige uke samlet på the European Facilities Management
Conference (EFMC 2012) i København. Flere av NBEFs medlemmer var
tilstede og det var faglige bidrag fra bl.a. Telenor og Statoil. Les omtale av
konferansen på konferansens hjemmesider. På slutten av dag 1 var det
lansering av boken "The Value Added of Facilities Management».. Les mer

Klimameldingen på høring i Stortinget

Flere organisasjoner fra bygg- og eiendomsnæringen argumenterte for å
sette mål for redusert energibruk i eksisterende bygg og innføring av
hvite sertifikater. BNL, Norsk Teknologi og Norsk Eiendom deltok
sammen med en rekke andre i høringen i Stortingets energi- og
miljøkomité 14. mai. NBEF har gjennomgått deres innspill, som i stor grad
er sammenfallende med de punktene som også vi stiller oss bak i den
såkalte "Felles plattform for energieffektive og miljøriktige bygg". Blant
de tiltakene som spesielt fokuseres er å.. Les mer

Ingen norsk deltakelse i BIM-VM
- Kanskje det er på tide at norske organisasjoner og firmaer viser
muskler igjen, sier Lars Chr Christensen senior rådgiver VDC-FM som
også er med som dommer i årets konkurranse. Mandag 21. mai startet
BuildLondlonLive2012 (BLL2012), som er et uoffisielt verdensmesterskap i
BIM/åpenBIM. Det er buildingSMART England og firmaene Asite og AEC3
inviterer som inviterer til VM i BIM/åpenBIM. Seieren i 2008 gikk til BIM
Vikings, men er laubærene i ferd med å visne? Så langt ingen norsk
deltakelse i uoffisielt BIM-VM - BuildLondonLive2012, Les mer

Er kontingent i NBEF fradragsberettiget?
Etter utsendelse av faktura for kontingent i NBEF 2012 har vi mottatt
forespørsler om dette er fradragsberettiget. Svaret er JA. .. Styreleder i
Tekniske Foreningers Servicekontor AS, advokat Erling M. Erstad (som
også arbeider for Maskinentreprenørenes Forbund MEF) er helt klar på at
kontingenten er fradragsberettiget. I tillegg til de ovenstående
momentene som oppgis mente han at også et viktig moment er det
faglige utbyttet som deres firma kan hente ut av en slik kontingent.
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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