
Nettverksmøte i NFSR 
«Fagområdet renhold sin plass i den nye 

programplanen på Facility Management-studiet»

Ellen Nygard

høgskolelektor innen FM på Handelshøgskolen ved HiOA

Fakultet for samfunnsvitenskap

10. NOVEMBER 2016



Kort om meg  

– 2006: Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (fulltid), HiAk

– Tidligere studenter i Reholdsnytt nr 6/2013: 70-årsjubilant Berit Tyldum 

(vedlagt) 

– 2006-2007: Renholdsteknisk rådgiver, ST-Consult AS

– 2008-2010: Fagsjef renhold, NHO Service

– 2011: Bedriftspedagogikk (deltid), HiAk

– 2011: Høgskolelærer, senere høgskolelektor, ved HiOA

– Tom februar 2012: Berit Tyldum

– Tom juli 2016: Knut Boge 

– Fra august 2016: Trine Ellekjær 

– 2016: Master i eiendomsutvikling og –forvaltning (deltid), NTNU

– Masteroppgave: «Alt henger sammen med alt. Suksesskriterier for inngåelse 

og gjennomføring av avtaler vedrørende FM-tjenester» 

10.11.216

Ledere i denne perioden



Spørsmål som NFSR har bedt tilsatt tilknyttet 

Bachelor i Facility Management (FM) ved HiOA

om å besvare

– 1) Hvor mange studenter studerer Bachelor i Facility Management 

ved HiOA i dag?

– 2) Hvor store var kullene på Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse 

ved HiAk/HiOA? 

– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 

programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har renhold 

i emnene på Bachelor i Facility Management?

– 4) På FDV-konferansen 2015 holdt HiOA-tilsatt innlegget «Fra oldfrue via 

husøkonom til Facility Manager – Utdanninger i 60 års utvikling». Oversikten 

over emner som ble vist da, og som skulle gjelde fom 2015-kullet, avviker fra 

det som ligger på nettsiden nå. Hvorfor? 

– 5) Hvordan vil du, med dine egne ord, forklare hva Facility Management er? 



Spørsmål som NFSR har bedt tilsatt tilknyttet 

Bachelor i Facility Management (FM) ved HiOA

om å besvare

– Aller først: Hvorfor er det meg, og ikke andre kollegaer på Handelshøgskolen 

ved HiOA som stiller i dag og besvarer disse fem spørsmålene fra NFSR?

– Programkoordinator for Bachelor i FM, Knut Boge

– Professor  på Bachelor i FM, Alenka Temeljotov Salaj

– Professor II på Bachelor i FM, Susanne Balslev Nielsen

– Felles for dem: Dessverre forhindret (i utlandet)

– Siden det ble meg:

– Besvarer spørsmålene som tilsatt ved HiOA, ikke som styremedlem i 

NFSR

– Avstår fra å ta ordet under «ordet er fritt»-runden som styremedlem i NFSR 

Inger Dahl, på vegne av styret, leder umiddelbart etter økten med meg

– Mest ryddig slik 



– 1) Hvor mange studenter studerer Bachelor i Facility Management 

ved HiOA i dag?

– 2013-kullet (fullført v2016): 17 studenter

– Om dette kullet: Se gjerne http://renholdsnytt.no/bransjedag-i-nye-lokaler

– 2014-kullet: Fullfører v2017

– h2016: 32 x 3. årsstudenter campus Pilestredet + 4 på utveksling   

– FM-bransjedagen 2017

– Tema: Innovasjon innen FM

– Dato: 2. februar 2017. Program kl 12-16. Mingling før og etter 

– 2015-kullet: Fullfører v2018

– h2016: 12 x 2. årsstudenter campus Pilestredet 

– 2016-kullet: Fullfører v2019

– Etterjulsvinteren 2017: De om lag 300 1. årsstudentene velger fordypning

– De har tre valg: Øk-Ad, Revisjon eller Facility Management  

Hva gjør 2013-

kullet nå? 

Hva vil 2014-

kullet?

http://renholdsnytt.no/bransjedag-i-nye-lokaler


– 2) Hvor store var kullene på Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse 

ved HiAk/HiOA? 

– 2003-kullet (fullført v2006): 20 studenter, dvs første kull 

– […]

– 2010-kullet (fullført v2013): 28 studenter

– Om dette kullet: Se gjerne Renholdsnytt nr 5/2013 (vedlagt)

– 2011-kullet (fullført v2014): 31 studenter 

– Om dette kullet: Se gjerne Renholdsnytt nr 1/2014 (vedlagt)

– 2012-kullet (fullført v2015+v2016): 38 studenter, dvs siste kull 

– Om dette kullet: Se gjerne Renholdsnytt 2/2015 og nr 3/2015 

(vedlagt)



– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 

programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har 

renhold i emnene på Bachelor i Facility Management? (1/5)

– Aller først: Bachelor i Facility Management har pr i dag to programplaner

– En programplan for kullene 2013 og 2014

– En annen programplan for 2015-kullet og framtidige kull

– Felles for samtlige kull: Følger NRØA sin rammeplan for økonomisk-

adminstrative fag

– For å få en rask oversikt over hva som er felles basisemner ift til 

øk-ad-fagene, se foredraget «Fra oldfrue via husøkonom til Facility

Manager. Utdanninger i 60 års utvikling» på nettsiden til NFSR

– For å få en rask oversikt over profesjonsprofil-emene, se samme  

foredrag. Når det gjelder NRSR sitt spørsmål 3) om renhold 



– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 
programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har renhold 
i emnene på Bachelor i Facility Management? (2/5)

–  Når det gjelder renhold i programplanen for kullene 2013 og 2014

– Er en av flere FM-tjenester (fasilitetstjenester) som trekkes inn i ulike 
emner i profesjonsprofilemner (NB! Slik må det være) 

– Hvilke FM-tjenester som trekkes inn i eksempelbruken etc er i 
praksis opp til emneansvarlig og øvrige forelesere, dog (NB!) så 
lenge det kan forankres mot læringsutbyttebeskrivelsene i emnet

– Eksempel: FAMA3200 Ledelse av Facility Services

– Renholdsledelse, ledelse av vakt, sikkerhet og beredskap, 
ledelse av matomsorg/catering og ledelse av drift generelt

– La oss se på  http://www.hioa.no/Studier-og-
kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-
tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-
Management-2014/FAMAF3200-Ledelse-av-Facility-Services-
2014

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-Management-2014/FAMAF3200-Ledelse-av-Facility-Services-2014


– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 
programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har 
renhold i emnene på Bachelor i Facility Management? (3/5)

–  Når det gjelder renhold i programplanen for kullene 2013 og 2014

– Er en fokustjeneste i emnet FAMA2500 Hygiene og innemiljø, til dels 
også i FAMA2400 Bygget og bruken

– Hvorfor?

– Min opplevelse i som tilsatt fra 2011 fram til dd: Selvfølgelighet 
-> Ikke en selvfølgelighet -> Selvfølgelighet (?) 

– Nærmere om FAMA2500 Hygiene og innemiljø

– La oss se på  http://www.hioa.no/Studier-og-
kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-
tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-
Management-2014/FAMAF2500-Hygiene-og-innemiljoe-2014

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-Management-2014/FAMAF2500-Hygiene-og-innemiljoe-2014


– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 

programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har 

renhold i emnene på Bachelor i Facility Management? (4/5)

–  Når det gjelder renhold i programplanen for kullene 2013 og 2014

– Nærmere om FAMAF2400 Bygget og bruken

– La oss se på  http://www.hioa.no/Studier-og-

kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-tidligere-

kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-Management-

2014/FAMAF2400-Bygget-og-bruken-2014

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-Facility-Management-2014/FAMAF2400-Bygget-og-bruken-2014


– 3) I forhold til punktet om «fagområdet renhold sin plass i den nye 

programplanen på Facility Management-studiet»: Hvilken plass har 

renhold i emnene på Bachelor i Facility Management? (5/5)

–  Når det gjelder renhold i programplanen for 2015-kullet og framtidige 

kull 

– Besvares ifm neste spørsmål, dvs NFSR sitt spørsmål 4) 



– 4) På FDV-konferansen 2015 holdt HiOA-tilsatt innlegget «Fra oldfrue via 

husøkonom til Facility Manager – Utdanninger i 60 års utvikling». 

Oversikten over emner som ble vist da, og som skulle gjelde fom 2015-

kullet, avviker fra det som ligger på nettsiden nå. Hvorfor? (1/3)

– Aller først: Oversikten over emner for 2015-kullet og fremtidige kull, 

presentert under FDV-konferansen i juni 2015

– La oss se på slide nr 18 i foredraget «Fra oldfrue via husøkonom til 

Facility Manager. Utdanninger i 60 års utvikling» 

http://media.wix.com/ugd/7b9a9c_1276c4ce50d34290a75fb1473142fd

3d.pdf

– Kort om respons formidlet til meg i etterkant av foredraget om 

den framtidige FM-utdanningen   

– Oversikten over emner for 2015-kullet og fremtidige kull som nå gjelder

– La oss se om «Studiets innhold og oppbygging» på 

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-

Management

http://media.wix.com/ugd/7b9a9c_1276c4ce50d34290a75fb1473142fd3d.pdf
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management


– 4) På FDV-konferansen 2015 holdt HiOA-tilsatt innlegget «Fra oldfrue via 

husøkonom til Facility Manager – Utdanninger i 60 års utvikling». 

Oversikten over emner som ble vist da, og som skulle gjelde fom 2015-

kullet, avviker fra det som ligger på nettsiden nå. Hvorfor? (2/3)

– Komplisert og komplekse prosesser, kan ikke utdype nærmere

– Mest ryddig slik

– Allikevel et faktum

– FDV-konferansen i juni 2015: Fasilitetstjenesten renhold gjenspeiles 

ikke i eget emne, må allikevel kunne forutsettes å være inntatt i ulike 

emner (NB! Renhold er både Hard FM og Soft FM)  

– Høsten 2016: Fasilitetstjenesten renhold er fokustjenesten i emnet 

FM og folkehelse 

– Hvorfor? 

– Utfordring: Emnets status som valgfag 

– Hvorfor? 



– 4) På FDV-konferansen 2015 holdt HiOA-tilsatt innlegget «Fra oldfrue via 

husøkonom til Facility Manager – Utdanninger i 60 års utvikling». 

Oversikten over emner som ble vist da, og som skulle gjelde fom

2015-kullet, avviker fra det som ligger på nettsiden nå. Hvorfor? (3/3)

– Komplisert og komplekse prosesser – men mest av alt: FANTASTISK å få 

jobbe mot den nye generasjonen av Facitity Managere fra HiOA

– Hvorfor?

– Besvares ifm neste spørsmål, dvs NFSR sitt spørsmål 5)

– HiOA har ambisjon om å bli «arbeidslivets universitet» 

– Gjenspeiles daglig på vårt studium: 

«Studiet er utviklet i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene og 

store arbeidsgivere i privat- og offentlig sektor. Studiet har praksisnær

undervisning med blant annet studiebesøk og en rekke gjesteforelesere 

fra arbeidslivet. […]», jfr Om studiet på http://www.hioa.no/Studier-og-

kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Bachelor/Facility-Management


– 5) Hvordan vil du, med dine egne ord, forklare hva Facility Management er? 

– Aller først: «Integrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og 

utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til 

organisasjonens primære aktiviteter» (Kilde: Definisjonen av fasilitetsstyring 

(FM) i NS-EN 15221-1) 

– FM er ikke renhold, men renhold er en svært sentral FM-tjeneste 

– Renhold er både Hard FM og Soft FM. +/- 30% av FDV-kostnadene i bygg

– FM-tjenester er grunnforutsetning i enhver organisasjon som har en 

kjernevirksomhet 

– Velfungerende FM er usynlig FM

– Etter mitt syn: Et stort kompliment til aktørene tilknyttet en FM-leveranse

Av samme grunn: Stort potensiale for liten/ingen oppmerksomhet, lav 

prioritering og lav status blant tjenestemottakerne … 

– Viktig i min masteroppgave: Hvordan kommunisere verdien av slik usynlig FM 



Spørsmål?

Takk for meg!

Ta gjerne kontakt: 

ellen.nygard@hioa.no


