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// NAV Eiendom // Hans Petter Reed Skagen

Hva er viktig for NAVs lokasjoner rundt om i landet?



// NAV

Agenda

// Eiendomsseksjonen // 

Eiendom i NAV

NAV vs. andre statlige leietagere

Herre i eget hus eller gjest på byens 
beste hotell?

Hvordan opplever NAV dagens 
situasjon?

Hva er viktig for NAVs lokasjoner rundt 
om i landet?



// NAV

Eiendom i NAV

// Eiendomsseksjonen // 

Leieforhold

499 leieavtaler i  
429 bygg

Samlokalisering 
med kommune/
bydeler i 321
bygg

Flere enn én 
NAV-enhet 
samlokalisert i 
30 tilfeller

Areal

42 000 kvm mottak

49 000 kvm lager/verksted/fjernarkiv

357 000 kvm kontorer

Økonomi

920
mill. kr 
til leie 420

mill. kr 
til drift

2050
kr snitt 
leie/
kvm

937
kr snitt 
drift/
kvm

1340 mill. kroner bokførte 
eiendomsutgifter i 2021. 

Leie- og driftskostnader per kvm 
øker 

Leieprosesser

34
Fullført i 2021

54
Prosesser pågår i 

2022

16
Nye ABW, til 
sammen 45

5
Nye åpne 
løsninger



// NAV

Eiendom i NAV

11111
11111
11111



// NAV

NAV – en representativ offentlig leietaker med ulike 
behov

// Eiendomsseksjonen // 

MottakKontorLager

Call-
senter Arkiv Data Verksted



// NAV

Herre i eget hus eller gjest på byens beste hotell?

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Det statlige utgangspunktet for leie av lokaler

• Lokaler som det normalt er et 
velfungerende leiemarked for, 
klassifiseres som 
konkurransebygg

• Leies i utgangspunktet i 
markedet med lavest mulig 
grad av spesialtilpasning.

Kilde: Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

• Lokaler det ikke er et 
velfungerende marked for 
klassifiseres som 
formålsbygg

• Skal som hovedregel 
gjennomføres som et statlig 
byggeprosjekt

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Herre i eget hus?

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Hedersgjest på byens beste hotell?

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Hvordan opplever vi dagens situasjon?

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Hvordan opplever vi dagens situasjon?

• Fra mange små til færre, men 
større utleiere

• Investeringsfond med strategi 
om statlige leietakere eller 
«samfunnsnyttig» eiendom

• Børsnoterte vs. ikke-børsnoterte 
utleiere

• Manglende forståelse for NAV 
som organisasjon og våre 
behov

• Avventende utleiere

• Økt kompetansebehov i egen 
organisasjon

• Tettere oppfølging og kontroll av 
prosjekt, prosjektøkonomi, 
prosjektleveranser

• Tettere oppfølging av gårdeiere 
generelt

• Avvik mellom prospekt og 
faktisk leveranse

• Økt bevissthet om egen 
markedsposisjon

// Eiendomsseksjonen // 



Hva er viktig for NAVs lokasjoner rundt 
om i landet?

// NAV Eiendom // Hans Petter Reed Skagen



// NAV

NAVs lokasjoner skal understøtte virksomhet og strategi

// Eiendomsseksjonen // 



// NAV

Hva betyr det i praksis for eiendom, lokasjoner og drift?

// Eiendomsseksjonen // 

Riktig beliggenhet

God kvalitet

Anerkjente standarder

Understøtte NAV sitt arealkonsept

God miljøprofil

God tilknytning til kollektiv transport

God sikkerhet

God universell utforming

Fornuftig økonomi



// NAV

Hva betyr det i praksis for eiendom, lokasjoner og drift?

// Eiendomsseksjonen // 

Profesjonelle utleiere

Proaktive utleiere

Tilgang til data fra bygg, installasjoner og leverandører

God kvalitet på gårdeierleveranser

Økonomisk gunstige leverandøravtaler

Mulighet til å tilby utvidet tjenestespekter

“Partnerskap”

Ønske om å bidra til reduserte kostnader

Ønske om å bidra til å understøtte NAV sine hovedoppgaver



// NAV

Avviker dette fra markedet forøvrig?

// Eiendomsseksjonen // 




