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Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ 
fra Norsk Eiendom. Bakgrunnen for initiativet   
v ar en anbefaling fra bransjen om at en prosess
veileder for søkeprosesser basert på beste prak
sis, vil bidra til forutsigbarhet og effektivitet for alle 
involverte parter.

Gode prosesser kjennetegnes gjerne ved et  godt 
og tillitsbasert samarbeid mellom partene. Vi opp 
fordrer derfor partene til å vise gode holdninger, 
respekt, åpenhet, forståelse og imøtekommenhet 
for hverandre gjennom hele prosessen. I tillegg 
til å følge tips og anbefalinger i denne veilederen!

Bak veilederen står Forum for Næringsmeglere 
og Norsk Eiendom.

Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
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

Vi vil benytte anledningen til å takke prosjekt
gruppen for gode bidrag i arbeidet.

Forord

November 2018

Jens Helge Hodne
Styrets leder 
Forum for Næringsmeglere
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1. Bakgrunn 
Bedrifter og organisasjoner som har behov for å leie 
lokaler til sin virksomhet trenger ofte hjelp på mange 
områder. Hvor stort arealbehov har de, hvordan ser 
deres organisasjon ut om noen år, hvilke alternativer 
finnes i markedet, etc. Til å bistå dem i disse proses-
sene har leietagerrådgivere oppstått som en relativt ny 
yrkesgruppe. Disse bidrar til å profesjonalisere proses-
sene. Dette er i utgangspunktet et positivt løft for alle 
parter.  

Gårdeiere/utleiere har imidlertid uttrykt at slike proses-
ser med leietakerrådgivere kan være relativt ulike fra 
rådgiver til rådgiver, og i noen tilfeller oppleves som 
uforutsigbare. Det er også uttrykt fra alle involverte 
parter at det ikke alltid oppleves gjensidig respekt for 
hverandres roller og interesser.  

Dette var bakgrunnen for at Norsk Eiendom gjennom-
førte et debattmøte ("Eiendomstank") for både eien-
domsselskaper og leietakerrådgivere høsten 2017. En 
viktig konklusjon fra møtet var at leietakerrådgivere er 
en velkommen profesjonalisering for bransjen, men at 
utfordringen er å få prosessene til å fungere bedre.  

En klar anbefaling, særlig fra gårdeiersiden, på debatt-
møtet var at det bør utarbeides en prosessveileder ba-
sert på beste praksis for hvordan søkeprosesser med 
leietakerrådgiver bør gjennomføres. En slik veileder vil 
bidra til forutsigbarhet og effektivisering for alle parter. 
Denne anbefalingen er bakgrunnen for dette prosjektet.  

2. Hensikt 
Hensikten med prosessveilederen er å ha en omforent 
beskrivelse og forståelse i bransjen for hvordan søke-
prosesser med leietakerrådgiver bør gjennomføres. 
Veilederen dekker alle faser fra behov melder seg hos 
en kunde til signert kontrakt. 

Veilederen skal bidra til forutsigbarhet og effektivise-
ring for alle parter. 
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3. Struktur
Hele prosessen fra behov melder seg hos en leietaker til kontrakten er signert består i hovedsak av følgende tre faser:

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.
  

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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Behovsavklaring Markedskartlegging Tilbud og kontrakt

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.

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.

Behovsavklaring Markedskartlegging Tilbud og kontrakt

Prosessveilederen beskriver disse tre fasene i ti 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. 

Eksempel på trinn i veilederen:
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 4. Tilgjengelighet
Prosessveilederen er åpent tilgjengelig fra nettsidene   
til Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere.

5. Implementering
For å bidra til at veilederen blir brukt, har prosjektet   
utarbeidet et stempel som alle leietakerrådgivere som 
følger prosessveilederen kan benytte på sine dokumenter. 
De involverte i prosessen vet dermed at prinsipper og 
anbefalinger i veilederen blir fulgt, og vil fungere som   
et kvalitetsstempel.

Gårdeierne på sin side skal etterspørre, og om mulig 
kreve, at det benyttes leietakerrådgivere som følger 
veilederen i de prosessene de er involvert i. 

Dette vil bidra til at prosessveilederen etterhvert   
får status som en bransjenorm som store deler  
 av bransjen følger.

På sikt kan det vurderes om bransjen er tjent med   
å utarbeide en form for sertifiseringsordning for   
leietakerrådgivere.
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NORSK EIENDOM

Kontaktinformasjon:
www.noeiendom.no
Telefon: 23 08 80 00
Epost: firmapost@noeiendom.no
 

Postadresse:
Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen
0307 Oslo

Besøksadresse:
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27 
Majorstuen, Oslo
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