
FDV-konferansen 2015
Oslo – Kiel, Color Line 2. - 4. juni 2015

" Privat og offentlig sektor sammen 
om bransjeutvikling og felles løft "



Dag 1
Kl. 10:00 Innsjekking, ombordstigning, registrering

Kl. 11:00
Velkommen!
Hanne Rud, Anne Jensen, Elisabeth Leikanger, Hans Petter Grette

Kl. 11:05
Endelig mandag!
Karin Fevaag Larsen

Kl. 12:05
Ledelse, effektivisering og innovasjon – hvorfor og hvordan?
Jan Grund, professor i helseledelse ved HiOA

Kl. 12:35 Benstrekk m/servering

Kl. 12:55
Hvordan skape Norges beste FM-organisasjon?
Trond Smogeli, direktør FM-tjenester, Sykehuset Østfold

Kl. 13:20
Hvorfor er balanserte kontrakter så viktig for servicenæringen og deres 
oppdragsgivere?
Adm.dir. Petter Furulund, NHO Service

Kl. 13:45 Innsjekk på lugarer

Kl. 14:00 – 17:00 Messe m/matservering

Kl. 16:30

NB: Parallelle 
foredrag
Husk påmelding!

Implementering og bruk av toppsystem for SD-anlegg.
Lars Martin Asmyhr, serviceingeniør, Undervisningsbygg Oslo KF. 

Trender innen Facility Management
Daniela M. Hamborg er Director i EY Advisory og leder avdelingen Real 
Estate og Facilities Management (REFM) i Norge

Kl. 17:00

NB: Parallelle 
foredrag
Husk påmelding!

Avanserte bygg – finest på papiret?
Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

Offentlig godkjenningsordning. Kari Birkeland, Arbeidstilsynet

Kl. 17:30

NB: Parallelle 
foredrag
Husk påmelding!

Overgang fra overtakelse til daglig drift
Runar Berget, seksjonsleder, Undervisningsbygg Oslo KF

Husøkonom vs Facility Manager
Ellen Nygard, lærer på Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 17:55 Benstrekk

Kl. 18:10
Generalforsamlinger/Årsmøter/ Nettverksbygging
Det er mulig å booke møterom i konferanseavdelingen. Ta kontakt med oss 
på info@fdv-konferansen2015.no

Kl. 21:00 Middag

mailto:info@fdv-konferansen2015.no


Dag 2

Kl. 07:45 Frokost

Kl. 09:00

Arbeidsliv og kriminalitet
Hvilke utfordringer har tjenestesektoren knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, 
og kan vi forebygge det?

Runar Karlsen, fagsjef sikkerhetsbransjen, NHO Service.

Kl. 09:30
Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?
Halvor Nerheim, daglig leder i Boinnova Smart Living AS

Kl. 10:00 Kiel – Må være om bord igjen senest kl. 13:30

Kl. 10:00 – 15:00 Messe. Matservering ca. kl. 13:00

Kl. 15:00
Bedriftshelsetjenesten – en nødvendighet eller en mulighet?
Joakim Lund, leder for marked og utvikling i Aktiv Helse og Quick Care 
Norge. 

Kl. 15:30
Eiendomsdrift og renhold  – to sider av samme sak
Riktig prioritering «Prosjekt-drift-vedlikehold, og renhold»?
Ellen Petrine Fretheim, Leder teknisk drift, Øystre Slidre kommune.

Kl. 16:00 Benstrekk

Kl. 16:15
Innovasjon og trender
Jørgen Sannesmoen, Daglig leder i Datec Norge AS

Kl. 16:45
Verdiskapende FM. Er evnen like stor som viljen i Norge? 
Margrethe Foss, seniorrådgiver, Multiconsult. 

Kl. 17:25 Nettverksbygging

Kl. 19:30 Prisutdeling NFSR m.m.

Kl. 21:00 Middag

Dag 3
Kl. 07:45 Frokost

Kl. 10:00 Ankomst Oslo – Vel hjem

* Det tas forbehold om evt. skrivefeil og endringer i programmet/foredragsholdere



Foredragsholdere på årets konferanse

Endelig mandag!
Karin Fevaag Larsen er en raus, klok og inspirerende energibombe med mye 
humor. Hun skaper begeistring med sitt jordnære foredrag om motivasjon og 
personlig utvikling. Hun jobber bredt med person- og organisasjonsutvikling, og 
har erfaring fra blant annet finans, bank og forsikring.

Ledelse, effektivisering og innovasjon – hvorfor og hvordan?
Jan Grund, Professor i helseledelse ved HiOA
Han er utdannet cand. oecon. fra Universitetet i Oslo. Grund har bl.a. vært 
planleggingssjef i Helsedirektoratet, spesialrådgiver i Helsedepartementet, 
professor ved Nordiska Helsevårdshøgskolan, professor, instituttleder, direktør for 
etter- og videreutdanning og prorektor ved Handelshøyskolen BI og rektor ved 
Høgskolen i Akershus.

Han har ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg og skrevet en rekke bøker om 
politiske, økonomiske og ledelsesmessige temaer bl.a. Sykehusledelse- og 
helsepolitikk - Dilemmaenes tyranni (2006) og Kulturpolitikk er kunst (2008). 

Hvordan skape Norges beste FM-organisasjon
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold
Mangeårig variert lederbakgrunn fra ISS. Har arbeidet med hele spekteret av 
servicetjenester i selskapet.

Hvorfor er balanserte kontrakter så viktig for servicenæringen og deres 
oppdragsgivere?
Petter Furulund, Adm. dir. NHO Service
Presentasjon av NHO Services AKSE-modell. Kjøp og/eller leveranse av tjenester 
er ofte begynnelsen på en langvarig relasjon. Dette gjelder uansett om tjenesten 
leveres fra egen organisasjon eller kjøpes fra eksterne. AKSE- modellen viser på 
genial måte de enkelte faser i kjøper/leverandør forholdets utfordringer og 
muligheter. 

Furulund har ledet NHO Service i en årrekke, helt i fra starten med et 
bransjekontor for renholdsbransjen til å bli den tredje største landsforeningen i 
NHO-systemet med over 2000 medlemsbedrifter. 

Implementering og bruk av toppsystem for SD-anlegg
Lars Martin Asmyhr, serviceingeniør, Undervisningsbygg Oslo KF.
Utdannet Elektriker gruppe L, Høyspentmontør gruppe A og Fagskoleingeniør 
KEM. Har tidligere jobbet i et automatikkfirma som tekniker/prosjektleder.



Foredragsholdere på årets konferanse

Trender innen Facility Management
Daniela M. Hamborg er Director i EY Advisory og leder avdelingen Real Estate og 
Facilities Management (REFM) i Norge
REFM har fått økende oppmerksomhet fra øverste ledelse i organisasjoner og 
selskaper de senere årene. Dette skyldes økt fokus på produktivitet, 
arealeffektivisering, kostnadsreduksjoner og riktig servicetilbud til ansatte og 
brukere. Daniela vil med utgangspunkt i EY sine markedsundersøkelser og 
prosjekterfaringer presentere hvordan dagens trender påvirker både bestiller- og 
leverandørsiden og hva som kjennetegner de ledende organisasjonene.

Fra tidligere har hun lang erfaring som strategisk rådgiver og linjeleder fra 
Telenor-konsernet med inngående kjennskap til det norske leverandørmarkedet 
innen REFM. Hun har over 15 års erfaring innen innkjøp, endringsledelse, 
sourcing, produktivitet og forhandlinger, samt bred erfaring fra en rekke bransjer, 
herunder offentlig sektor, telekom, eiendom og olje og gass.

Avanserte bygg – finest på papiret?
Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Byggforsk.
Hvordan utnytte teknologi som i praksis gir god økonomi og fornøyde brukere 
gjennom livsløpet. Holøs er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo, og sier selv 
han har kommet bakveien inn i byggebransjen - via råtne kjellere og mugne loft. 
Han har erfaring fra bl.a. Teknologisk institutt og eget rådgivningsfirma, og driver i 
dag med forskning og forskningsbasert rådgivning innen bygg og innemiljø ved 
SINTEF Byggforsk. Han er mindre opptatt av hvor mye bygninger kan yte på 
papiret enn av at bygningene fungerer slik at de skaper et godt inneklima for de 
som faktisk bruker dem. 

Offentlig godkjenningsordning
Kari Birkeland, Arbeidstilsynet
Resultater, erfaringer og utfordringer så langt, og hva tror vi om fremtiden.
Det vil bli mulighet for spørsmål fra møteledere og fra salen.

Overgang fra overtakelse til daglig drift
Runar Berget, seksjonsleder, Undervisningsbygg Oslo KF.
Oppfølging av garanti/reklamasjon og den første driftsfasen.
Berget er brannfaglig utdannet, og har bakgrunn som rådgiver. Han drev eget 
firma innen eiendomsforvaltning, før han begynte i Undervisningsbygg i 2008.

Husøkonom vs Facility Manager
Ellen Nygard, lærer, studielederområdet Facility Management ved Institutt for 
helse, ernæring og ledelse på Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
I juni uteksamineres siste kull med husøkonomer fra HiOA: Hva skjer med 
kunnskapsarven fra Husøkonomi og serviceledelse ved ny utdanning i Facility 
Management, og hva blir det nye?



Foredragsholdere på årets konferanse

Arbeidsliv og kriminalitet
Runar Karlsen, fagsjef sikkerhetsbransjen, NHO Service
Runar Karlsen har arbeidet innen Security og Safety i over 20 år. Som 
sikkerhetssjef i Varner Gruppen i 12 år arbeidet han mye med blant annet 
Baltikum og Polen. Runar sitter også som leder i det konsultative rådet i 
Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og som styremedlem i Norsk 
Sikkerhetsforening (NoSIF). Han har i tillegg bakgrunn fra forsvaret med blant 
annet tjeneste i Libanon og det tidligere Jugoslavia.

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?
Halvor Nerheim, daglig leder i Boinnova Smart Living AS
I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og 
prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en del av løsningen eller en del av 
problemet? Hvordan kan vi utvikle bedre systemer, kommunikasjon og relasjon 
for å oppnå bedre totalløsninger i fremtiden?
Nerheim har bakgrunn og erfaring fra både design og utvikling av boligkonsepter, 
byggesystemer og hotellvirksomhet. Han har også mange års erfaring med facility
management. Han deler sine erfaringer og tanker om temaet.

Bedriftshelsetjenesten – en nødvendighet eller en mulighet?
Joakim Lund, leder for marked og utvikling i Aktiv Helse og Quick Care Norge. 
Forebyggende og målrettet nærværsarbeid – en rød og tydelig tråd.
Tidlig innsats, målrettet nærvær, rettigheter og plikter begge parter, effekt i 
økonomi og menneskelig verdi. 

Eiendomsdrift og renhold  – to sider av samme sak
Ellen Petrine Fretheim, Leder teknisk drift, Øystre Slidre kommune
Riktig prioritering «Prosjekt-drift-vedlikehold, og renhold»? Fretheim er utdannet 
husøkonom og lærer og har master i renhold (helse og miljøfag) fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus. 

Innovasjon og trender
Jørgen Sannesmoen, Daglig leder i Datec Norge AS
Hva påvirker utvikling av bransjen (FDV)? Hvordan ser markedet/ bransjen ut om 
3‐5 år? Hvem blir vinnere og hvem blir tapere? Med bakgrunn som leder av en 
bedrift, som har utviklet dataverkverktøy for FDV‐bransjen i 20 år, betrakter 
Sannesmoen de teknologitrender som vil påvirke bransjen i årene som kommer. 
Hvilke muligheter og utfordringer kan dette gi bransjen?

Verdiskapende FM. Er evnen like stor som viljen i Norge? 
Margrethe Foss, seniorrådgiver, Multiconsult
Refleksjoner rundt erfaringer og utfordringer samt tanken om veien videre både 
for offentlig og privat sektor. Fokuset i foredraget vil være forbedringspotensialet i 
forvaltningen av eiendomsverdier så vel som effektivitet med hensyn til drift-, 
støtte og servicetjenester. Gjennom en rekke roller innen Eiendomsledelse og 
Facility Management har Margrethe Foss lang erfaring med forbedringsprosesser 
og virksomhetsstyring i Norge og internasjonalt.



Utstillere på
FDV-konferansen 2015

Utstillere

3M Norge Handverksdata Norengros AS

Arbeidstilsynet Vestlandet Høgskolen i Oslo og Akershus Papyrus Norge AS

Bimo AS IPSO NORGE AS PLS Norge AS/RG-Service AS

Boss Europe AS KLP Skadeforsikring Proff Norge AS

Datec Norge AS Kärcher AS Ren-Consult AS

Deconx International AS Lilleborg Profesjonell Renholdssoner Norge AS

Ecolab AS Mainmanager Norge AS RØROS PRODUKTER AS

Electrolux Professional Metsä Tissue AS SCA Hygiene Products AS

Elite Service Partner AS Miele AS Staples Norway AS

Ellingard Collection AS (Steinfix) Mosoft Sverre W. Monsen

Fiber ProTector Norge AS M-Solution AS Tecnovap AS

Foma Norge AS New Generation Communication AS Teknologisk institutt

Freudenberg Household Products as Nilfisk-Advance AS Viking Cimex AS

Gerflor Scandinavia AS Nor Tekstil AS

Hako Ground & Garden Nordiske Renholdsprodukter AS

Anne JensenHanne Rud Elisabeth Leikanger Hans Petter Grette

Velkommen

Vedr. parallelle foredrag på Dag 1:
• Er du allerede påmeldt vil du få tilsendt en link hvor du må

velge foredrag.
• Enda ikke påmeldt – da velger du foredrag i påmeldingsskjemaet

Det er fremdeles ledige plasser på konferansen. KLIKK HER for påmelding 

https://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=5280a5a4-6f1a-437a-8425-363ef0e6c954

