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Takk for tilbakemelding - NBEF-strategi i støpeskjeen
Sommeren er definitivt over og vi håper du har hatt en flott og avkoplende ferie. Styret i NBEF
har ikke ligget på latsiden, og hadde i forrige uke sin årlige strategisamling – denne gang i
München – der vi i tillegg til å diskutere NBEFs videre satsninger møtte representanter fra en
rekke fremtredende FM-miljøer (bl.a. BMW, EADS og Airport Munchen). Takk til deg som bidro
med innspill til vårt strategiarbeid ved å besvare vår medlemsundersøkelse (du kan laste ned
en rapport fra denne her). Arbeidet på samlingen var fokusert på tre hovedsatsningsområder:




Medlemspleie og nettverksarbeid (inkl medlemsmøter og studieturer)
Faglige utviklingsprosjekter og kompetansespredning (inkl kurs)
Næringspolitikk (inkl arbeid i BAE-rådet, høringsuttalelser og bidrag til standardisering)

Styret vil nå revidere vår handlingsplan og også utvikle et enkelt målstyringsverktøy for å sikre
at vi når våre ambisjoner på en mest mulig effektiv måte – og til nytte for deg som medlem.
En aktiv høst – håper å se deg!
Vi sparker i gang høstsesongen med et aktuelt medlemsmøte i Trondheim allerede kommende
torsdag 13. september; «Samhandling i byggeprosesser - med BIM som katalysator» og vil
også denne gang tilby et begrenset antall deltakere å følge dette via gotomeeting på nettet.
Les mer om møtet under og meld deg på ved å besvare denne eposten innen 12.09. Vi har på
gang et høringsmøte om prNS3454 «Livssykluskostnader for byggverk», sannsynligvis 19. eller
20.09. Som du ser av nyhetene under, har vi nettopp lagt ut program for høstens store FMbegivenhet; FM-konferansen 2012. Velkommen til en aktiv høst med muligheter for påfyll!
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):

- FM-konferansen med fokus på effektivisering, digitale verktøy og verdiskaping
Programmet for den 9. FM-konferansen er nå klart. Det er duket for en
inspirerende dag med en god blanding av politiske utfordringer, verktøy
for bedre målstyring/effektivisering og strategiske veivalg for økt
verdiskaping av FM-funksjonen. - Jeg synes programkomiteen har gjort
en god jobb med å snekre sammen et bredt og kvalitetspreget faglig
program ispedd gode caser med dyktige fagfolk fra hele FM-arenaen.
Facilities Management er en ung fagdisiplin og FM-konferansen har
befestet seg som den viktigste møteplassen for feltet i Norge". Les mer

Byggeprosess og BIM på medlemsfrokost i Trondheim
NBEF ønsker velkommen til høstens første inspirasjonsfrokost, torsdag
13. september i Amfiet, Sparebank1 MN, Trondheim. Bli oppdatert og
møt bransjekolleger! Bygge- og eiendomsnæringen står i dag overfor
betydelige utfordringer og behov for ny kunnskap basert på en mer
tverrfaglig og helhetlig forståelse av byggeprosessen og samhandlingen
mellom dens aktører i et livssyklusperspektiv. En viktig katalysator for
endringer og nye muligheter i bygge- og eiendomsnæringen antas å være
modellering av bygninger og anlegg (BIM).. Les mer

Inneklima i skoler på dagsorden i NRK Brennpunkt
Har du hørt det før? Dette om vedlikeholdsetterslep og mangel på
prioritering av tiltak for å følge opp alle regler om inneklima og
arbeidsmiljø i skolene..
NRK Brennpunkt redaksjonen har tatt tak i problemstillingen, og i
gårsdagens program i NRK 1 ble en rekke aktører stilt til veggs for
manglende prioritering av barnas skolehverdag. Verst gikk det ut over
Bergen kommune, men redaksjonen har laget en omfattende database
der alle kan laste opp bilder fra sine skolebygg.. Les mer

Verdens høyeste hus på 90 dager!?
Fokus på industrialisering av byggeprosesser her hjemme på berget
settes i perspektiv når du hører om dette prosjektet: Det virker nesten
for utrolig til å være sant, men et kinesisk konstruksjonsselskap vil sette
verdensrekord igjen. Broad Sustainable Building Company (BSB) har klart
det før. De skrev seg inn i historiebøkene da de reise et 30-etasjers hotell
på bare 15 dager i desember i fjor. Nå vil de bygge en skyskraper i
Changsha by i Kina som er ti meter høyere enn rekordholderen Burj
Khalifa i Dubai. Ved bruk av innovative…, Les mer

DIBK styrker innsatsen for eiendomsledelse!
NBEF har fått bekreftet at dr.ing. Fredrik Horjen tiltrer som ny fagressurs
i Direktoratet for byggkvalitet 3. september. - Dette betyr et løft for
kompetansen innen offentlig eiendomsledelse og NBEF ser frem til et
spennende samarbeid! Fredrik har vært en sentral kunnskapsaktør innen
eiendomsforvaltning og -ledelse gjennom sitt mangeårige arbeid i NKF
Bygg og eiendom, som sekretær for nøkkeltallsgruppene i Nettverk for
næringseiendom og som foredragsholder på mange av NBEFs kurs og
medlemsmøter. Mange vil nok huske hans svært engasjerte innlegg "Har
byggherren sovet i timen" på vårt møte om uavhengig kontroll.. 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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