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MÅL OG STRATEGI



Bransjemål
Norsk Eiendom skal arbeide for en eiendomsbransje som:

M1. LEGGER TIL RETTE FOR LIVSKVALITET   
OG VERDISKAPING
Gode bygg og bymiljøer har en positiv påvirkning på helse, trivsel 
og vekst. Eiendomsbransjens kundeløfte er å utvikle  og drifte 
feilfrie boliger, kontorer, forretninger og andre lokaler, slik at 
befolkningen opplever livskvalitet og næringslivet lykkes med 
sin verdiskapning.

M2. HAR SUNN INNTJENING
Eiendomsvirksomhet er en kapitalintensiv bransje med høy  risiko 
for konjunkturelle og politiske skifter. For å kunne  oppfylle sam-
funnsoppdraget og innfri kundeløftet, er det  nødvendig at bransjen 
over tid oppnår en avkastning som reflekterer risiko og innsats.   
Til dette trengs robuste og  forutsigbare rammevilkår.
 

M3. ER EN KOMPETENT BESTILLER
Eiendomsbransjen forestår programmering og innkjøp av 
 bygg e oppdrag for byggebransjen som består av rådgivere, 
 materialprodusenter og entreprenører. Byggebransjen er  en av 
landets største næringer som bidrar til betydelig syssel setting. 
Eiendomsbransjen må stille tydelige krav til leverandørene og 
gjennomfører kontraheringen slik sluttproduktet skaper verdier 
for samfunn, eier og bruker.

M4. SYNLIGGJØR SITT SAMFUNNSBIDRAG
Eiendomsbransjen bidrar vesentlig til at byer og tettsteder utvikles 
og holdes godt vedlike. Gjennom begrepet «ansvarlig steds- og 
byutvikling» uttrykkes at eiendomsbransjen tar  ansvar for at 
eiendomsutvikling og forvaltning av bygg og  uteområder skjer 
innenfor økonomiske, sosiale og miljø messige kvaliteter. Eien-
domsbransjen må prestere i tråd  med sam funnets normer og 
forventninger på en slik måte  at samfunnsbidraget blir anerkjent.

NORSK EIENDOM SKAL ARBEIDE FOR EN SERIØS OG VERDISKAPENDE 
EIENDOMSBRANSJE
En slik bransje kjennetegnes ved at den:

Foreningens plattform
For at bransjen skal nå de mål som er satt, trengs en organisasjon 
som kan lede an i utviklingen. Norsk Eiendom har følgende 
plattform:

P1. KOMPETENT FORENING
En kompetent bransjeforening kjennetegnes ved å arbeide 
kunnskapsbasert, være tverrfaglig og forretningsorientert. 
 Foreningen må ha stor samfunnsforståelse og teft for politiske 
prosesser. Foreningen må ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre 
de aktiviteter som trengs, for at bransjen skal oppnå sine mål. 
Det forutsettes at foreningen evner å være synlig.

P2. REPRESENTATIV MEDLEMSMASSE
For å vinne frem med bransjemålene, blir foreningens represen-
tativitet avhengig av hvilke bedrifter som er medlem, hvor man-
ge medlemmer som er med og hvor stor eiendomsportefølje 
medlemmene representerer. Det er et mål om å øke antall med-
lemmer med 10% hvert år. Dette vil også bidra til et økonomisk 
fundament.

P3. UTNYTTE ALLIANSER
Gjennomslag og måloppnåelse fordrer god kommunikasjon og 
tillit mellom bransjeforeningene i hele næringskjeden. Bransje-
målene vil særlig kunne oppnås gjennom forpliktende allianser 
mellom de organisasjoner som finnes for private og offentlige 
byggeiere.

P4. RELEVANS 
For at vi skal oppnå gjennomslag hos myndigheter, offentligheten, 
medlemmene, kundene og bransjens leverandører, må foreningens 
budskap oppleves relevant.

P5. PARTIPOLITISK UAVHENGIGHET
Norsk Eiendom skal være en bidragsyter til at de til enhver tid 
valgte myndigheter og deres byråkratier, fungerer til beste for 
samfunnet og for foreningens medlemmer. Det er derfor naturlig 
å være partipolitisk uavhengig.

1.  Legger til rette for livskvalitet og verdiskaping
2.  Har sunn inntjening
3.  Er en kompetent bestiller
4.  Synliggjør sitt samfunnsbidrag

Denne folder beskriver hva dette innebærer og hvordan foreningen arbeider for å oppnå disse målene.



Aktiviteter og virkemidler
For hvert år vedtar styret spesifikke mål for foreningens arbeid og 
hvilke aktiviteter som skal iverksettes og hvilke virkemidler som tas 
i bruk. Styret tilstreber i størst mulig grad å sette kvantifiserbare mål.

Næringspolitisk arbeid Bransjeutvikling Medlemsservice

Politikkdokumenter Citykonferansen – programkomité Studieturer

Høringsuttalelser Cityprisene – juryarbeid Nyhetsbrev

Politiske deputasjoner Medlemsmøter Veiledere

EiendomsTanken Standard leieavtaler

Årsmøte

Publikasjoner

Standardisering

Medlemsnettverk

Kunnskaps- og erfaringsdeling med   
"best practices" som mål

Prosjekter

Deltagelse i komitéer og utvalg 

Nettverk av likeartede og komplementære foreninger

Kronikker og medieoppslag

HMS-charteret

Seriøsitets- og omdømmearbeid

Frokostmøter

Nettside

Foreningens aktiviteter deles i tre hovedgrupper: 
 Næringspolitisk arbeid, Bransjeutvikling og Medlemsservice.

I tillegg utføres  administrative oppgaver  som består av  administrasjon  og ledelse,   
styrearbeid,  verving samt deltagelse  i ulike samarbeidsfora.
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