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Så kom meldingen vi har ventet på!
Etter lang tids venting kom «
Gode bygg for eit betre samfunn. Ein
framtidsretta bygningspolitikk». NBEF mener meldingen har mye positivt og merker oss at det
inviteres til et tett samarbeid med BAE-næringen. Vi hadde bl.a. ønsket oss flere
organisatoriske grep for forenkling at byråkratiet, og vil arbeide for å få med oss alle aktørene i
BAE-rådet til å spille en konstruktiv rolle for å realisere de gode visjonene og målene i tiden
som kommer. Send dine synspunkter på meldingen til oss (svar gjerne på denne eposten)!
Vi minner om medlemsmøtet 26. juni i Oslo; «Benchmarking og nøkkeltall i offentlig
virksomhetsutvikling», der vi også vi prøve live streaming av innhold til de av våre medlemmer
som ikke fysisk kan være til stede. Meld din interesse for å være med på dette innen 25.06 kl
12.00!
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):

- Lovende om kompetanse, effektivisering og ByggNett
- Den nye stortingsmeldingen om bygningspolitikk "Gode bygg for eit
betre samfunn" signaliserer et ønske om tett samarbeid mellom
myndigheter og BAE-næringen. NBEF er klar til å bidra, sier Eystein C.
Husebye. - Lovende signaler om satsning på miljø, forenkling og
kompetanse - og med klare signaler om samarbeid med BAE-næringen.
Meld.St. 28 gir en god oversikt over utfordringer og muligheter - og må
følges opp med konkrete tiltak og en kraftfull dugnad mellom
myndigheter og næring i alle deler av verdikjeden. ". Les mer

Mål for energieffektivisering i bygg kommer
Klimaforliket innebærer konkrete mål og peker flertallet på at et bredt
spekter av virkemidler, for eksempel komponentkrav, teknisk forskrift,
Enova med mer, er aktuelt å bruke for å nå et slikt mål. - Klimaforliket
innebærer at det mange i BAE-sektoren har bedt om - at det settes
konkrete mål for energieffektivisering - nå tas til følge. Slik sett har den
bredt sammensatte gruppen bak "Feles plattform: Tiltak for
energieffektive og miljøriktige bygg" vunnet frem med deler av sin
argumentasjon sier Eystein C. Husebye i NBEF. Les mer

Undersøkelse om LCC og livsløpsplanlegging: Stort kunnskapsbehov!
LCC Forum gjennomførte i perioden 10.-15. mai en spørreundersøkelse
rettet mot kontakter som har vist interesse for LCC. Av 300
respondenter svarte nesten 100! Dette tyder på en stor interesse for
temaet og viser at LCC Forum har en jobb å gjøre når det gjelder å bidra
til økt kunnskap og til å videreutvikle gode verktøy og metoder innen
fagfeltet. Spørreundersøkelsen gir indikasjoner på at LCC Forums
arbeidsområder er interessante også for aktører som ikke er bundet av å

ta hensyn til livssykluskostnader i hht Lov om offentlige anskaffelser:
Halvparten av svarene kommer fra aktører som ikke er underlagt av loven
… Les mer

Nora Klungseth nominert til årets "FM reseacher of the year"
På EFMC-konferansen i København i slutten av mai var Nora en av fire
finalister. NBEF gratulerer og ber våre medlemmer bidra med cases og
innspill til forskningstemaer innen FM. Av de nordiske landene er det
Finland som har produsert flest nominerte kandidater i 2012. I tillegg til
Nora (NTNU) var også Knut Boge (HIOA) blant bidragsyterne på
forskerdelen av EFMC. På hjemmesidene til EuroFM gjengis en kort
beskrivelse av vinner og nominerte på denne måten:, Les mer

Benchmarking og nøkkeltall i offentlig virksomhetsutvikling
NBEF ønsker velkommen til "sommer-frokostmøte" tirsdag 26. juni kl
08.00 - 10.00 med innlegg fra KRD, KS, NAV, Ahus og Pro-FM!.. Det som
måles styres! Arbeid for å finne frem til rette nøkkeltall for å styre og
forbedre kvaliteten på offentlig eiendomsforvaltning pågår for fullt. Store
ressurser brukes på Facility Management (FM) i offentlig sektor, og
resultater fra ulike prosjekter viser at det er et betydelig
forbedringspotensial både ved måling av ytelser og ved bedre
organisering av prosesser... 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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