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Ledende eier, forvalter og utvikler av kontoreiendom i Norge
- med langt samarbeid med offentlige leietakere 

2

Eiendomsportefølje:
1,6 mill kvm

Estimert antall brukere
45.000 

Estimert antall brukere
14-18 000

Estimert antall brukere
18-23 000

Stavanger
8%

Bergen
11%

Oslo og omegn
69%

Trondheim
12%

Offentlige leietakere:
54%

(860’)

Statlige leietakere:
40%

(640’)



Staten
- En mangehodet kunde?

JA Men tilbudssiden er også 
mangehodet

Hvordan skape gode 
prosesser sammen?



Entrabygg - Der de mest fornøyde menneskene jobber

Vi er opptatt av brukerens produktivitet og trivsel



Staten
- Der de mest fornøyde 

menneskene jobber

Forutsigbarhet
Prosess og malverk

Åpenhet

Samarbeid

Informasjon, KPI’er og arbeidsstrømmer

Optimalisere produktiviteten til Staten med 
KONTORET SOM VERKTØY



Staten – fra forvaltningsorientert til brukerorientert virksomhet



Entra   - fra fokus på bygg og forvaltning av kontrakt 
til fokus på organisasjoner og brukerne av bygget



Et samarbeid må ivaretas i hele verdikjeden

Tidligfase KundeforholdetEndringsreisenUtleie



Hvordan kan vi skape merverdi for staten som kunde?

Fordype oss i de statlige virksomhetenes strategiske mål og visjoner

Gårdeier bør utvikle og identifisere eiendomskonsepter som er relevant for statlige 
kunder - basert på en strategi om:
• Klynge
• Synergier
• Fleksibilitet
• Sentrale lokasjoner
• Bærekraftige bygg

Ved å tilby et tverrfaglig miljø bestående av rådgivere innen:
• Organisasjonsutvikling
• Endringsledelse
• Eiendomsutvikling
• Miljø og bærekraft
• Teknologi 
• Drift



Hva kan Staten etterspørre og dele?

Staten kan utvikle en mer helhetlig innkjøpsprosess i dialogen med gårdeiere
• Vi bør samarbeide dypere for å forstå hvilke oppgaver vi skal løse med kontoret 

som verktøy
• Bruke gårdeiere i større grad som ressurser i optimaliseringen av bygg

Likefullt vurdere potensiale for økt produktivitet som arealeffektivitet
• De beste forutsetninger for dette er samarbeid med de som kjenner byggene

Staten kan i større grad utfordre på konsepter som samlet kan skape
1) større fleksibilitet og 
2) større synergier for Staten som kunde
• Samlokaliseringer
• Vurdere innleie av volum/bygg med kontraktuell større fleksibilitet til å endre

innad blant statlige virksomheter

Staten bør være transparent i vektingen av miljø/ bærekraft
• Utfordre bransjen mtp. klimagassreduksjon i prosjekter
• Stille tydelige krav til miljøvennlig drift og vekte dette høyt



Hva bør vi sammen etablere som en del av innleieprosessen?

Forutsigbare malverk er en selvfølge
• Sikrer forutsigbarhet og riktig fokus i innleieprosessene 

Ha en likevekt av fokus på teknisk kravspesifikasjon opp mot virksomhetens mål 
og visjoner 
• Sikrer fokus på måloppnåelse og inviterer i større grad gårdeier inn som 

samarbeidspartner enn en ren tilbyder

Sikre muligheten for tett samarbeid under leieforholdet på et strategisk nivå
• Staten bør etterspørre langsiktige samarbeidspartnere som kan tilpasse 

kontoret underveis
• Staten bør etterspørre gårdeiers kompetanse innen organisasjonsutvikling 
• Vi må tilby kombinasjonen av solid kjennskap til egne bygg og portefølje og 

rådgiverkompetanse for å sikre optimaliseringer i leieobjektet, bygget og 
eventuelt klyngen over tid



Klarer vi dette?

Da kan vi levere mer helhetlig og treffsikkert på våre tilbud og sikre at 
vi skaper enda mer verdi for Staten som kunde.

Da kan vi sammen optimalisere arbeidsmiljø og -konsept, samt en mer 
bærekraftig utvikling av den statlige arbeidsplassen.



Takk for meg!
Frank Randel Helgesen, Utleiesjef Entra ASA
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