
Prosessveileder
Basert på beste praksis for søkeprosesser med 

bruk av profesjonell leietakerrådgiver



Prosessveileder
Struktur

Hele prosessen fra behov melder seg hos en leietaker til kontrakten er signert består i hovedsak av følgende tre faser:

Denne prosessveilederen beskriver disse tre fasene i mere detaljerte trinn. For hvert trinn er det beskrevet viktige 
elementer og tips til de tre involverte aktørene; gårdeier, leietakerrådgiver og kunde. Gårdeier kan i denne 
sammenheng være representert også gjennom utleiemegler eller andre samarbeidspartnere. Innholdet i veilederen 
er på et relativt kortfattet og stikkordsmessig nivå og forutsetter at gårdeier og leietakerrådgiver har god kunnskap 
og forståelse for slike søkeprosesser.  

På noen av trinnene er det lagt inn lenker til nyttige og anbefalte verktøy: 
- Eksempel på nøkkelinfo ved respons på første søkebrev.
- Standard leieavtaler  
- Veileder for miljøambisjoner i kravspek 

Tidsforbruk
Nederst på hvert trinn er det lagt inn en navigasjonslinje uten tidsangivelse. Denne er angitt som en indikasjon på 
hvor man er i prosessen.
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Innledende fase

Gårdeier

• Anbefal kunden å benytte en 
leietakerrådgiver der det er 
hensiktsmessig

• Husk å utarbeide en realistisk 
fremdriftsplan! (For eksempel: et 
nybygg har gjerne to års byggetid)

• Innsalg av egne tjenester
• Informasjon og motivasjon for hvordan 

hele prosessen bør gjennomføres (følg 
denne prosessveilederen!)

• Utarbeide mandat for prosjektet. 
Det er avgjørende at prosessen har 
tilstrekkelig forankring og mandat.

• Avklare beslutningsprosessen, inkludert 
signering.

• Gjennomfør en grundig anskaffelse av 
leietakerrådgiver

• Utarbeide intern organisering 
 - Ledelse/beslutning 
 - Prosjektgruppe 
 - Involvering av ansatte ift nye  
   kontorkonsepter og utforming av  
   arbeidsplassene

Leietakerrådgiver Kunde
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Prosessen starter med at det er et behov som melder seg hos kunden. Dette kan f.eks være at utløp av kontrakten nærmer seg eller at behovene har endret seg

Husk å være ute i god tid -  tilstrekkelig tid sikrer de beste løsningene!

Behovsavklaring Markedskartlegging Tilbud og kontrakt



Behovsavklaring

Gårdeier

• Avklare kundens motivasjon, visjon, 
mål  og strategi for søkeprosessen

• Avklare miljøambisjon hos leietaker
• Informere og motivere kunde 

om  anbefalt tidsbruk og 
beslutningsprosess. (søkeprosess frem  
til signering, og tid fra signering til  
innflytting)

• Viktig å avklare når kunden senest må 
flytte inn i nye lokaler!

• Avklare forankring og mandat. Dette bør  
være så høyt forankret som mulig.

• Anbefal/legg til rette for befaring på 
aktuelle referansebygg

• Gjennomfør behovsavklaring med 
kunden

• Gjennomfør befaring på referansebygg
• Gjennomfør behovsavklaring
• Oppstart prosess med ansatte 

(romprogram, kontorløsninger, layout, etc)
• Leietakerrådgiver sammen med kunde 

arbeider parallelt med utarbeidelse 
av romprogram og kravspesifikasjon 
slik at dette er klart ved utsendelse av 
tilbudsforespørsel, ref trinn 6. 

Link til Veileder for miljøambisjoner i 
kravspek

Leietakerrådgiver Kunde
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I denne fasen er det viktig å få en komplett oversikt over kundens behov og preferanser, samt å orientere kunden om prosessen man går inn i.



Søkebrev

Gårdeier

• Send inn prospekt med informasjon som etterspurt i 
søkebrev

• Svar opp tilsendt nøkkelinfoskjema
• Vær aktiv og opprett god dialog med leietakerrådgiver! 

 
Tips:

• Husk å presenter eiendommen på en god måte til 
kunden! 

• Spør gjerne om mandat og forankring hos kunden
• Dersom viktig; ta kontakt for å avklare fremdriftsplan og 

beslutningsplan hos kunden
• Spør gjerne om maks og ønsket bokostnad
• Ved anonyme søk; ta kontakt med  leietakerrådgiver
• Pris kan i denne fasen angis som intervall

• Utarbeide søkebrev med følgende innhold:
 - Beliggenhet/geografi
 - Arealbehov
 - Ønsket innflyttingsdato
 - MVA-status
 - Parkering 

• Antall etasjer
• Felles fasiliteter (kantine etc)
• Miljøambisjon (gjenbruk, energi etc)
• Evt. avvik fra normale kontraktsforhold 

(for eksempel kontrakstlengde)
• Angi forventet tid til evaluering
• Sende ut nøkkelinfoskjema til gårdeiere 

på long-list. Se link for eksempel.

• Beslutte innhold i søkebrev

Leietakerrådgiver Kunde
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Søkebrev sendes ut. Annonseres på NE Meet/dagspressen. Dette kan være en ren markedsundersøkelse (som grunnlag for reforhandling med eksisterende 
gårdeier), men er en fin mulighet for gårdeier å presentere sin eiendom.

Frist: 2-3 uker på å svare opp 



Evaluering (long-list)

Gårdeier

• Vær aktiv!
• Sikre at leietakerrådgiver har fått 

tilstrekkelig informasjon

• Utarbeide evalueringskriterier sammen med kunde
• Utarbeide longlist basert på mottatte svar på søke- 

brev. Sortert etter for eksempel følgende kriterier:
 - Pris
 - Beliggenhet
 - Byggets egnethet
 - Miljø
 - Kollektivtransport
 - Parkering (bil/sykkel)
 - Annet 

• Gi tilbakemelding til de som ikke er med på longlist

• Utarbeide evalueringskriterier sammen 
med leietakerrådgiver

• Forankre utvelgelsen med 
beslutningstakere internt

• Bidra til utarbeidelse av long-list
• Evaluere long-list og forankre utvelgelsen 

av prosjekter som det skal gjennomføres 
befaring

Leietakerrådgiver Kunde
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Etter potensielle tilbyderes innsendelse av relevant materiell, vil leietakerrådgiver og kunden utarbeide en long-list med et hensiktsmessig antall prospekter/
eiendommer/lokaler som ønskes befart eller nærmere presentert.



Befaring/prosjektpresentasjon

Gårdeier

• 30-60 min pr befaring 
 
Tips: 
 - Kontakt leietakerrådgiver i forkant for   
   info og avklaringer 
 - Sørg for nødvendige forberedelser  
   i bygget slik at det fremstår mest   
   mulig attraktivt 
 - Spør gjerne om antall på longlist 

• Husk service og entusiasme!
• Vær på tilbudssiden! :)

• Utarbeide befarings-/presentasjonsliste, 
sendes ut 1 uke  i forkant. 

• Husk navneliste.
• 30-60 min pr befaring - sett av nok tid 

til hver befaring

• Dette er en morsom og interessant dag!
• Gjennomføre befaringer

Leietakerrådgiver Kunde
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Visningen/presentasjonen er viktig for begge parter. Leietakerrådgiver anmodes om å varsle i rimelig tid og avsette god  tid til visningen. Gårdeier anbefales å være 
svært godt forberedt, både hva gjelder lokalenes tilstand og med tilstrekkelig informasjon og kunnskap om eiendommen/lokalet. Ved spørsmål eller uklarheter – ta 
kontakt med leietakerrådgiver i for avklaring i forkant.



Evaluering (short-list)

Gårdeier

• Vis interesse!

Oppfølging av rådgiver og kunde:
 - Hva er viktig for kunden?
 - Har vi fått sagt og vist det vi ønsker?
 - Har det kommet opp noe nye ønsker 
   eller behov hos kunden?

• Hva er viktig for kunden? Justere  
kriterier for sortering?

• Fin-sortering og utarbeide short-list,  3-5 
aktører 

Kontrollspørsmål: Er det reelt at kunden  
kan leie hos alle på short-list?

Ha respekt for at gårdeier legger ned 
betydelige ressurser i å utarbeide tilbud

Viktige spørsmål å stille seg:
 - Behov for å justere kriterier?
 - Hva er viktig?
 - Nye ønsker eller  behov?
 - Er det reelt å leie alle steder på short-list?

Leietakerrådgiver Kunde
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Dette er en viktig og ofte vanskelig fase for kunden. Leietakerrådgiver stiller krav til kunden om at alle aktørene det bes om tilbud fra skal være aktuelle å inngå 
avtale med/flytte til. Gårdeiere på short-list vil motta tilbudsforespørsel. Av hensyn til det arbeidet gårdeier legger i tilbudsarbeidet, bør short-list begrenses til  
3-5 eiendommer/lokaler.



Tilbudsforespørsel ut

Gårdeier

• Avklar gjerne hvor mange som er med 
på short-list

• Ta tidlig kontakt med leietakerrådgiver 
hvis behov for mere tid

Utarbeide tilbudsforespørsel med:
 - Kontraktselementer 
   (løpetid, fleksiblilitet, honorarmodell, 
   leietakerrådgiver, etc)
 - Romprogram
 - Kravspek

Honorarmodell leietakerrådgiver
Partene anbefales å benytte standardkontrakter fra 
Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere
Link til standardkontraktene

• Skissere videre prosess med tidsangivelser
• Oppgi evalueringskriterier  

Beslutte:
 - Kontraktselementer 
   (løpetid, fleksiblilitet, etc)
 - Romprogram
 - Kravspek

Leietakerrådgiver Kunde
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Tilbudsforespørselen m/vedlegg bør være mest mulig konkret. Tilbudt leiepris er normalt en funksjon av krav/ønsker i tilbudsforespørselen. Dette er siste mulighet 
for leietakerrådgiver til å tilkjennegi honorarmodellen. Tilbudsfristene nedenfor bør være MINIMUM. Ved større lokaler i nybygg bør tilbudsfristen være lengre. 

Anbefalte frister: små prosjekter: min 3 uker på å svare opp, store prosjekter: min 4 uker på å svare opp.



Tilbud inn og evt. presentasjon

Gårdeier

• Redegjør gjerne for ekstra kvaliteter 
(smartbygg,  gjenbruk, avfallshåndtering,  
arealeffektivitet/ fleksibilitet…)

• Viktig med god dialog og be om guiding underveis!

Ved presentasjon av tilbudet:
 - Viktig å møte kunden, inkl. beslutningstakere.
 - Ta med ressurser som skaper begeistring!
Tips:
 - Forstå og utfordre kravspek
 - Forstå og svare opp/utfordre romprogrammet
 - Ta nødvendige avvik og argumenter for dem

• Legg til rette for Q&A-session
• Dialog og guiding underveis!
• Bistå kunden  til å få mest mulig innsikt i 

tilbudet
• Legge evt. til rette for 

tilbudspresentasjon, 45-60 min

• Delta i Q&A-session

Ved tilbudspresentasjon:
 - Ta med beslutningstakere 
   som er forberedt

Leietakerrådgiver Kunde
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Viktig med dialog og guiding underveis!

Gårdeiers arbeid med utarbeidelse av tilbudet er en svært viktig fase. Forsøk å forstå kundens ønsker/krav. Ta kontakt med leietakerrådgiver ved tvil. Gjør gjerne 
avvik i f.eks. kravspek., men vær TYDELIG på hva som leveres i stedet og hvorfor. Gårdeier kan gjerne foreslå andre, mere bærekraftige løsninger og argumentere for 
disse. Husk åpenhet og god dialog til kundens beste! En Q&A-session er å anbefale i større tilbud.



Evaluering

Gårdeier

• Dialog
• Evt. revisjon av tilbud
• Tidsplan frem til signering

Husk:
 - Dialog og åpenhet
 - Evalueringsmatrise
  - Vekting
  - Totaløknomi mm.
 - Helhetsvurderinger?
 - Siling
 - Tilbakemeldinger

• Be kun om reviderte tilbud fra de mest 
aktuelle tilbyderne.

• Delta med beslutningstakere

Leietakerrådgiver Kunde
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Dersom én av tilbyderne er foretrukket, kan det være formålstjenelig å vurdere å gå i eksklusive forhandlinger med denne.

Anbefalt: Eksklusivitet med én tilbyder “så raskt som mulig”. Dette kan gi den beste løsningen for begge parter!



Sluttforhandlinger og signering

Gårdeier

• Signering • Bistå kunden • Signering

Leietakerrådgiver Kunde
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Sluttforhandlinger kan fremstå svært ulikt fra case til case. Uansett – sett av nødvendig tid og bli gjerne enige om en dato for når forhandlingene skal være ferdig. 
Når kunde/leietaker går i eksklusive forhandlinger «over bordet», kommer oftest de gode løsningene raskest. Avhengig av kontraktens størrelse og betydning, kan 
det være smart med et signeringsmøte, der flere fra partenes selskaper deltar. Dette er ofte innledningen på en lang og tett dialog om tilpasningsarbeider frem til 
overtakelse/innflytting. 



Videre beslutningsplan frem til innflytting

Gårdeier

• Gårdeier utarbeider forslag
• Justeres i samarbeid med kunden
• Signering

• Bistå kunden • Evt. justering av planen 
• Signering

Leietakerrådgiver Kunde
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Leieavtalen bør inneholde en beslutnings-/fremdriftsplan for tilpasningsarbeidene.  
Dersom denne ikke foreligger ved kontraktssigneringen, bør det stå i avtalen når denne skal foreligge.



Om prosessveilederen

Hensikten med denne prosessveilederen er å ha en omforent beskrivelse og forståelse i bransjen for 
hvordan søkeprosesser med leietakerrådgiver bør gjennomføres. Dette vil bidra til forutsigbarhet 
og effektivisering for alle parter.  Bak veilederen står Forum for Næringsmeglere og Norsk 
Eiendom. Gode prosesser kjennetegnes gjerne ved et godt og tillitsbasert samarbeid mellom 
partene. Vi oppfordrer derfor partene til å vise gode holdninger, respekt, åpenhet, forståelse og 
imøtekommenhet for hverandre gjennom hele prosessen. 

Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ fra Norsk Eiendom. I prosjektgruppen har følgende 
personer deltatt: 
 
Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder) 
Nora Brinchmann, Malling & co 
Eirik Yttervik, CBRE 
Jørn Skovly, DNB Næringsmegling 
Trond Aslaksen, Akershus Eiendom 
Anders Solaas, Entra Eiendom 
Henning Sørlie, A.B Nielsen Eiendom 
Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom



Dette er Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er en bransjeforening for private eiendomsaktører i Norge med  
ca 220 medlemmer. Våre medlemmer utvikler bolig- og næringseiendom, samt drifter 
og forvalter næringseiendom. De representerer nærmere 30% av landets næringsbygg.

Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra 
til robuste og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk 
bærekraftig steds- og byutvikling.

Norsk Eiendom prioriterer sin innsats innenfor de tre områdene næringspolitikk, 
bransjeutvikling og medlemsservice. Gjennom dette arbeidet jobber vi for at norsk 
eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

Norsk Eiendom er tilsluttet NHO og er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL).



Dette er Forum for Næringsmeglere

• Forum for Næringsmeglere skal være et forum først og fremst for foretak som driver næringsmegling 

• Forumet skal arbeide for å opprettholde og utvikle er godt renommé og en god etisk standard for bransjen 

• Forumet skal arbeide for gode rammevilkår for forumets medlemmer, herunder påvirke offentlige 
myndigheter slik at våre interesser ivaretas 

• Forumet skal arbeide for å påvirke aktuelle læresteder slik at innholdet i studiene utvikles med 
tanke på rekruttering til næringsmegling.Forumet skal også arbeide for å påvirke, eventuelt selv 
utvikle,etterutdanning som er relevant for ansatte i næringsmeglingsforetak 

• Forumet skal bidra økonomisk og faglig til utvikling av standardkontrakter og maler til bruk for medlemmene 

• Forumet skal arbeide for å etablere samarbeid med aktuelle fagmiljøer 

• FFN har en rammeavtale med advokatfirma BA-HR som bistår oss i arbeidet med standardkontrakter 
og som rådgiver i juridiske spørsmål



Kontakt

firmapost@noeiendom.no

firmapost@nef.no


