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3. året på Bachelor i husøkonomi og 

serviceledelse – emnene:  

— Høstsemesteret 

— HUSL3100 Tverrkulturell kommunikasjon        

— HUSL3200 Eiendomsservice og ressursforvaltning      

— Vårsemesteret 

— HUSL3310 Innovasjon og prosjektledelse  

(inkl. planlegge og avvikle Bransjedagen) 

— HUSL3900 Bacheloroppgaven  

 

… P.S.: 3. året går for siste gang høsten 2014 + våren 2015  

— Søknadsfrist: 15. april for dem med 2. årig husøkonomutdanning  

— Epost: mona.kjol@hioa.no  
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HUSL3200 Eiendomsservice og  

ressursforvaltning  

— Fra emnebeskrivelsen: 

 

  

Ellen Nygard  26.03.2013 



Oppgave: Individuelt arbeidskrav    

—Oppgavetekst  
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Apropos «fagtidsskrift»  

— Klipp fra emnet HUSL3200: 

 

Presentasjonens tittel 26.03.2014 



Oppgave: Gruppevis mappekrav   

—Oppgavetekst 
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Apropos «pensumlitteratur»  

— Litteratur for FM-delen av HUSL3200. Klipp fra emnet: 

Presentasjonens tittel 26.03.2014 



Apropos «pensumlitteratur» (2) 

— Ulike begreper om samme/tilnærmet samme forhold. 

Klipp fra emnet:   
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Apropos «Bransjedagen 2014» 

— Blant annet:  

— Presentasjon av prosjektoppgaver 

— Studenter intervjuer «Facility Managere» på taktisk nivå i to 

ulike kommuner med hhv. sosialistisk / borgerlig politisk flertall 

— Bjarne T. Haugen: Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes 

bedre med offentlig sektor? 

—Olav E. Sæbøe: Fasilitetstjenester – Vet vi nok om behovene 

til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En 

hovedutfordring i både privat og offentlig sektor  

- Paneldebatt  

- Speeddating: Avgangsstudentene / TFM-bedrifter og 

restaurantkjede  
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Paneldebatten i dag – innledning  

— Debattantene presenterer seg og tilkjennegir  

«en myte som irriterer» knyttet til 

konkurranseutsetting  

— Petter Furulund, NHO Service 

— Tom Amundsen, ISS Facility Services AS 

— Ekrem Egin, Østfold fylkeskommune 

— Bodil Hansen, Frogn kommune 

— Presisering av begreper  

— Konkurranseutsetting og privatisering 

— Benchmarking og beste praksis 

—Momsnøytralisering  
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Paneldebatten i dag – spørsmål til debatt 

1. I FAFO-rapport 2013:30 om norske 

kommunepolitikers holdninger til konkurranseutsetting 

går det fram at renhold er blant de tjenestene norske 

kommunepolitikere anser som mest egnet for privat 

konkurranse. Hvorfor er det slik?  

 

2. Avfallshåndtering omtales gjerne som 

rengjøringsrelatert serviceoppgave. Hvorfor er det  

lite/ingen debatt om hvorvidt renovasjon skal drives i 

egenregi eller om det er en tjeneste som egner seg 

for konkurranseutsetting? (Den er privatisert ...) 
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Paneldebatten i dag – spørsmål til debatt 

3.  Har du personlig erfaring fra hva konkurranseutsetting 

     gjør med kvaliteten på produserte tjenester? Bruk  

     renhold som eksempel 

 

4. Dersom vi tenker på enkeltmedarbeideren, påvirkes 

arbeidsmiljøet og følelse av tilhørighet i de tilfeller 

hvor støttefunksjoner og servicetjenester er 

konkurranseutsatt til privat leverandør?  

 

5. Hvorfor «irriterer» du deg av akkurat denne myten  

om konkurranseutsetting? 
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