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1.
Hvem er LCC-forum
LCC-forum ble etablert sommeren 2011, og består pr 29.09.20 av 32 medlemsorganisasjoner:
• Kristiansand kommune
• Aase utvikling AS
• Multiconsult Norge AS
• Arkitektbedriftene i Norge
• Møre og Romsdal fylkeskommune
• AS Bygganalyse
• Norconsult AS
• Asplan Viak AS
• Norges Miljø- og biovitenskapelige
• Bergen kommune bygg og eiendom
Universitet
• building Smart Norge
•
Opak AS
• Bærum kommune eiendom
• Oslo kommune Utdanningsetaten
• Caverion Norge AS Eiendomsdrift
• Rambøll Norge AS
Oslo
• Skanska Norge AS
• Didrik Fladberg Consulting
• Statkraft AS
• Direktoratet for byggkvalitet
• Statsbygg
• Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring
• Sweco Norge AS
• Forsvarsbygg
• Sykehusbygg HF
• Helse Sør-Øst RHF
• Undervisningsbygg Oslo KF
• Holte AS
• WPS Norge AS
• HR Prosjekt AS
• Ålesund kommunale eiendom KF
• Innlandet fylkeskommune
1.1.
Formål og strategi
LCC-forum har som formål å være en altomfattende faglig og nasjonal møteplass for faget LCC.
Fokuset rettes mot alle aktører i hele BAE-næringen med hele verdikjeden. LCC-forum skal spre
og formidle kunnskap med mål om økt faglig innovasjon og bærekraft i BAE-næringen. Formålet
om innovasjon og bærekraft utvikles i fellesskap via økt kunnskap og fokus på analyse av et
byggs bruk og kostnader i hele levetiden.
Målgruppen er mellomstore og store virksomheter i hele verdikjeden, primært ikke
enkeltpersoner. Målet er at medlemsmassen skal dekke hele verdikjeden i BAE-næringen,
byggherrer, rådgivere, entreprenører (herunder både total- og tekniske entreprenører),
leverandører av bygningskomponenter, arkitekter, eiere, forvaltere, FM-organisasjoner og
brukere av bygg.
Visjon
LCC-forum bidrar til at investeringsbeslutninger i BAE-næringen gjøres ut fra et
livssyklusperspektiv.
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Langsiktige mål
• Øke BAE-næringens kunnskap om bruk av LCC i ulike faser
• Øke BAE-næringens bestillerkompetanse på LCC-vurderinger
• Øke etterspørselen etter LCC som beslutningsunderlag
• LCC-forum er den viktigste møteplassen for LCC-kompetansen i BAE-næringen i Norge
Målsetning i strategiperioden (2019-2022)
• Øke besøket på nettsiden med 50% fra januar 2019 til årsmøtet 2020
• Øke antall medlemmer til 50 innen årsmøtet 2022 med fokus på å
o Øke antall utførende og leverandører
o Øke antall kommuner og fylkeskommuner
Årlig handlingsplan
Styret vedtar hvert år en handlingsplan basert på strategien og definerer konkrete tiltak med
ansvarlig og frister for å nå målene.
Handlingsplan 2019-2020
I handlingsplanen fokuseres det på å
• Være en kunnskapsleverandør gjennom å spre informasjon om hvordan bruke LCC. Dette
skal gjøres ved å sende ut nyhetsbrev fire ganger pr. år og publisere flere nyheter på
hjemmesiden, gjennomføre minimum ett til to kurs i løpet av året og gjennomføre to
frokostmøter i løpet av året.
• Være et forum for kunnskapsutveksling mellom medlemmene. Medlemmene oppfordres til
å spille inn aktuelle tema. Det skal etableres et nettbasert diskusjonsforum der bare
medlemmer har tilgang.
• Øke medlemsmassen gjennom aktiv rekruttering i styremedlemmenes nettverk og i andre
aktuelle målgrupper/fora.

1.2.

Styre 2019 - 2020

På årsmøtet i LCC Forum 04.06.2019 ble følgende personer valgt:
Verv

Navn

Firma

Periode

Styreleder

Hilde Warp

Aase utvikling AS

Gjenvalgt som leder for 1 år
fram til 2020

Styremedlem

Erik Søderlind

Kristiansand kommune

Ikke på valg

Styremedlem

Asbjørn Hansen

HBE Rådgivning AS

Gjenvalgt for 2 år til 2021

Styremedlem

Martin Øhman

Statsbygg

Gjenvalgt for 2 år til 2021

Styremedlem

Hans Olaf Delviken

Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring

Gjenvalgt for 2 år til 2021

Styremedlem

Anne Kathrine
Larssen

Undervisningsbygg Oslo KF

Valgt for 2 år til 2021

Styremedlem

Line Thorvik Thue

Varamedlem

Sigmund Stikbakke
Jill Kristina
Nordhus

Varamedlem

Møre og Romsdal
fylkeskommune
Helse Sør-Øst RHF
Multiconsult Norge AS
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Valgt for 2 år til 2021
Gjenvalgt for 1 år til 2020
Valgt for 1 år til 2020
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Valgkomite:
Verv

Navn

Firma

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Didrik Fladberg
Sigmund Stikbakke
Asbjørn Hansen
Torgeir Thorsnes

Didrik Fladberg Consulting
Helse Sør-Øst RHF
WSP Norge AS
Æresmedlem

Norges bygg- og eiendomsforening NBEF er valgt til sekretariat for LCC-forum. Det er inngått
avtale med NBEF som sekretariat og Quality Norway AS som teknisk leverandør av kurs og
konferanser.

1.3.
Styrets virksomhet
Det har vært gjennomført ti styremøter etter årsmøtet 4. juni 2019:
• Onsdag 19.06.2019
• Mandag 19.08.2019
• Onsdag 25.09.2019
• Torsdag 12.12.2019
• Tirsdag 21.01.2020
• Onsdag 11.03.2020
• Onsdag 29.04.2020
• Onsdag 03.06.2020
• Tirsdag 08.09.2020
• Tirsdag 29.09.2020
Styret har blant annet jobbet med følgende saker:
• Oppfølging av Handlingsplan 2019-2020 for LCC-forum, blant annet med tema
sirkulærøkonomi og regnearkmodell for LCC
• Valg av plattform for diskusjonsforum for LCC
• Workshop 05.11.2019 «Metodikk og nøkkeltall»
• LCC kurs «Tenke, gjøre og beslutte» 25.-26.11.2019
• To bedriftsinterne LCC-kurs i februar/mars 2020
• Planlegging og forberedelse av jubileumsseminar og årsmøte i LCC-forum 27.05.2020
(Årsmøtet utsatt til 20.10.2020 og Jubileumseminaret utsatt til 2021 pga
Koronasituasjonen).
• Forberedelser og gjennomføring av digitalt frokostmøte om nøkkeltall 8. september 2020
med ca. 60 deltakere.
• Oppdatering av LCC-forums nettsider.
2.
Økonomi
Sekretariatet har på vegne av LCC-forum innkrevd kontingent for medlemmer som var med i
2019 med kr. 3.500,- pr bedriftsmedlem og også i februar 2020 innkrevd samme kontingentbeløp
for 2020.
Det har i perioden ikke vært personlige medlemmer/enkeltpersonforetak.
Alle sekretariatstjenester er utført av NBEF i 2019/20 og er belastet i henhold til avtalen mellom
NBEF og LCC-forum.
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Regnskap og balanse for LCC-forum 2019:
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Styret mener at forutsetningene for videre drift er til stede og anbefaler årsmøtet 2020 å vedta
regnskap og balanse for LCC-forum som angitt over.
Oslo, 29. september 2020

Hilde Warp
styreleder
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Regnskapsrapport for LCC-forum tom. 1. halvår 2020:
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