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Styrke rådgiverbransjens kommersielle 
grunnlag og rammebetingelser 
RIF prioriterer oppfølging av rammebetingelsene  
for medlemsbedriftene. Det har vært et spesielt 
fokus på regelverksendringer, forutsigbar  
finansiering, bevilgninger, Nasjonal Transportplan, 
 standar  di seringsarbeid inkl. bruken av standard-
kontrakter, innkjøp av prosjekterings- og rådgiver-
tjenester, gjennomføringsmodeller og gjennom-
føringen av offentlige anskaffelser. Når det gjelder 
hørings uttalelser på tekniske standarder, teknisk 
regelverk mv er disse gjengitt i årsrapport for  
RIF Service. 

Modernisering av reglene  
for offentlige anskaffelser 
Reglene om offentlige anskaffelser er av stor 
betydning for medlemsbedriftene som konkurrerer 
om offentlige oppdrag. RIF har gjennom deltakelse  
i NFDs kontaktutvalg for offentlige anskaffelser,  
og dialog med NFD og Direktoratet for forvaltning 
og IKT (DIFI) fulgt opp gjennomføringen og 
 praktiseringen av regelverket.  

Uklarheter og utfordringer knyttet  
til enkeltstående offentlige anskaffelser 
Bransjekontraktene utarbeidet i regi av Standard 
Norge utgjør balanserte kontrakter, som aktørene  
i bygge- og anleggsbransjen nedlegger betydelig 
arbeid med å utarbeide. For rådgiverbransjen har 

det vært viktig at standardkontraktene brukes  
uten andre særvilkår enn de selv åpner for.  
RIF har oppfordret medlemsbedriftene til å ta 
kontakt og varsle der de blir kjent med tilfeller hvor 
 oppdragsgivere ikke benytter seg av de omforente 
bransjestandardene eller gjør betydelige avvik fra 
disse. RIF har i løpet av 2018 fått et betydelig antall 
henvendelser om problemer knyttet til pågående, 
enkeltstående offentlige anskaffelser. Dette har  
typisk vært for kort tilbudsfrist eller uklare 
 konkurransegrunnlag.  

Utover juridisk bistand og veiledning til 
medlemsbedriftene, har RIF gjort henvendelser  
til oppdragsgiversiden om å gjøre endringer eller 
foreta klargjøring av konkurransegrunnlaget. 

Enkelte henvendelser har ført til møter med 
 kundene, blandt annet har det vært gjennomført 
oppfølgingsmøter med Sykehusinnkjøp i forbindelse 
med pågående konkurranser. RIF har i 2018  
gjort 21 henvendelser til oppdragsgivere om avvik  
i kontraktsvilkår, uklare konkurransevilkår eller  
for korte tilbudsfrister til offentlig innkjøpere.  
Dette er en nedgang i forhold til 2017.

RIF ER BRANSJENS TALERØR
RIF representerer ca. 80 % av bransjen med sine 162 medlemsfirmaer 
med 11.627 årsverk innrapportert. Antall årsverk blant medlemmene er 
nesten doblet på 10 år mens antall medlemsfirmaer er gått ned. Dette 
skyldes i all hovedsak konsolidering og at de større medlemsfirmaene 
har kjøpt opp små og mellomstore medlemsfirmaer. Firmaer som har 
meldt seg inn er i snitt på 4,5 pr år de siste 10 årene. Et helt sentralt og 
viktig fokusområde for RIF, er å styrke rådgiverbransjens kommersielle 
grunnlag og rammebetingelser og synliggjøre bransjens kompetanse.
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STANDARDISERINGSARBEID
Det har i perioden pågått stor aktivitet i standardkomiteer i regi av 
Standard Norge, der RIF er deltar: 

• Komiteen for samspillskontrakter: I komiteen har det vært stor 
uenighet om valg av hvilke typer samspillsmodeller som skal 
 standardiseres. Komitearbeidet ble stanset sommeren 2017, da også 
byggherrene seg imellom ble uenige om valg av modeller som skulle 
ligge til grunn for standardene. Komiteen ble formelt nedlagt 
 sommeren 2018.

• RIF har ledet arbeidsgruppe i komiteen for standardisering av rådgiver
ytelser og konkurransegrunnlag. Det har i 2018 vært stor aktivitet i 
komitemøter og interne møter med Arkitektbedriftene, samt utforming 
av utkast, og det tas sikte på ferdigstillelse og høring primo 2019.

• Komiteen for utarbeidelse av OPSkontrakt.
• Komiteen for steg og leveranser (stegnormen)
• Norsk speilkomite for eurokoder innen konstruksjonsfagene
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I 2018 har entreprenørsiden tatt opp overfor 
Standard Norge at rådgiverstandardene (NS 8401 
og NS 8402) bør revideres. Standard Norge har i 
2018 også tatt initiativ til å iverksette undersøkelser 
av revisjonsbehovet for hele NS-serien. 

Det har vært stor aktivitet knyttet til om det skal 
startes revisjon med møter og brev med andre 
bransjeforeninger og Standard Norge. 

Standard Norge har foreløpig en plan om å sende 
ut en spørreundersøkelse om revisjonsbehovet for 
hele NS-serien til brukere av NS-standardene. 
Deretter skal en hurtigarbeidende komite vurdere 
hva som skal revideres og når. RIF er representert i 
denne komiteen og vil følge arbeidet nøye opp. 

I tillegg har rådgivere fra RIF-medlemmene deltatt i 
et stort antall standardiseringskomiteer med faglig/
teknisk fokus, i tillegg til de ovennevnte komiteer.  
Se redegjørelse for RIF Service.
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Sykehusinnkjøp
RIF har hatt oppfølgende møter med Sykehus-
innkjøp for å evaluere tidligere konkurranser. 

Statsbygg
RIF har deltatt på Statsbyggs dialogkonferanse,  
og møte om anskaffelsene knyttet til 
 Livsviten senteret. RIF har videre hatt dialog og 
korrespondanse med Statsbygg om anskaffelser 
av rådgivere utelukkende basert på lavest pris.  
Et konkret resultat er at Statsbygg nå planlegger 
gjennomføring av to prosjekter i 2019 med BVP-
metoden for anskaffelser.

Statens Vegvesen
RIF har hatt tett dialog med Statens Vegvesen 
(SVV). Dialogen RIF har hatt med SVVs organisa-
sjon har vært på flere nivåer og i hovedsak dreid 
seg  om kvalitet på leveranser fra bransjen, 
 anskaffelser, gjennomføring- og gjennomførings-
modeller, leverandørstrategi, digitalisering og bruk 
av standardkontrakter. Her er et utvalg av de 
viktigste temaene for dialogen:   

• Etter flere år med forhandlinger med SVV har
etaten nå fjernet «takpris» som honorarformat i

konsulentmalen sin. Implementering av denne 
nye malen pågår og vil gi positiv effekt for nye 
kontrakter

• SVV har i 2018 arbeidet med innføring av
karakterbok for rådgivere. I denne skal rådgivers
oppdrag evalueres og gis karakterer til bruk for
senere anskaffelser. Arbeidet har vært fulgt opp
av en egen arbeidsgruppe fra samferdselsforum

• RIF har innlevert høringssvar på utkast til
karakterbok og deltatt i møter og dialog med
SVV om denne

RIF har i 2018 også innlevert høringssvar og  
deltatt i møter og dialog med SVV om ny mal for 
 anskaffelse av rammeavtaler for rådgivertjenester. 

Bane NOR  
RIF har hatt møter med Bane NOR om leverandør-
strategi, anskaffelser, totalentrepriser og NTK15, 
samt viktigheten av å bruke bransjekontraktene.

Eksempler på saker:
• Behovet for utvidede tilbudsfrister
• Praksis rundt innkjøp av teknisk måleutstyr
• Bruken av byttekostnad i konkurranser

STYRKE RELASJONER 
OG GÅ I TETT DIALOG

RIF har arbeidet kontinuerlig for å fremme en utviklende og langsiktig 
leverandørstrategi hos de større byggherrene. RIF har derfor gjennom 
året hatt tett dialog med prioriterte byggherrer. Dette for blant annet å 
fremme verdibasert innkjøp og gjennomføring samt øke forståelse for 
bruk av standardkontrakter. RIF har også hatt god dialog med en rekke 
andre foreninger. Dette for å øke gjennomslagskraften i felles saker 
samt bidra til å få en felles forståelse for viktigheten av god sam
handling og sammen adressere muligheter og utfordringer på tvers av 
næringen. Det jobbes på flere arenaer for å etablere en felles platt form 
for å styrke BAEnæringens gjennomslags og konkurransekraft.
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Nye Veier  
RIF har siden oppstart av Nye Veier (NV) hatt 
regelmessig kontakt med ledelsen i NV. Som 
resultat av denne dialogen, har selskapet innført 
Best Value som hovedmetode for sine prosjekter i 
Norge.  

RIF har i 2018 også tatt opp avvikende kon-
trakts-vilkår med Nye Veier og deres praksis med 
ikke å publisere RIF sine spørsmål i konkurransen 
for andre deltakere. 

RIF har, etter påtrykk og flere runder, fått endret på 
Nye Veiers praksis om kunngjøring av vinnere av 
konkurranser, slik at rådgiverfirmaene synliggjøres 
på lik linje med entreprenørene i pressemeldinger 
og nyhetssaker på Nye Veiers nettsider.

DIFI  
DIFI har gjennom sin økende aktivitet innen 
 BA- området fått en større betydning, særlig overfor 
små og mellomstore byggherrer. RIF har derfor  
hatt økt dialog med DIFI for å sikre bruk av riktige 
bransje-kontrakter og gode rammebetingelser for 
rådgiverne.   

RIF er fast medlem i DIFIs metodegruppe for 
implementering av BVP sammen med ulike 
 byggherrer og EBA og Arkitektbedriftene. 

Kommunaldepartementet/ 
Direktoratet for Byggkvalitet 
RIF har utarbeidet høringssvar for endringer i sentral 
godkjenning som ble sendt på høring sommeren 
2018 og trådte i kraft 1.12.18. Til tross for sterke 
motforestillinger fra både RIF, et samlet arkitekt 
miljø, og høgskolesektoren, ble det innført reduserte 
krav til utdannelse for samtlige prosjekterings fag i 
tiltaksklasse 2. RIF fikk imidlertid gjennomslag for at 
faglig ledelse må utgjøres av ansatte medarbeidere 
med både relevant utdannelse og erfaring, som 
KMD hadde foreslått ytterligere reduserte krav om. 

RIF har sørget for at rådgiverkompetanse er godt 
representert i ekspertgruppen som skal se på hele 
godkjenningssystemet iht pbl. Denne gruppen ble 
oppnevnt av KMD medio 2018 og skal ferdigstille 
sin rapport i slutten av 2019. RIF er også selv  
representert i referansegruppen til KMD som følger 
dette arbeidet.

Næringsdepartementet 
RIF har sammen med BAE- rådet hatt møte med 
statssekretæren i Næringsdepartementet bla. for  å 
synliggjøre behovet for og næringens satsing innen 
ny teknologi og digitalisering samt viktigheten av 
bruk  av standardkontrakter.  

Samferdselsdepartementet
RIF har i 2018 hatt møter med Samferdsels-
departementet og  samferdselsministeren der han 
bl.a. har vært på besøk for å se pågående prosjekter 
og deltatt på RIFs paneldebatt under Arendalsuka. 
Hensikten har vært å synliggjøre rådgiverbransjen 
høye kompetanse og viktige bidrag innen vei-  
og jernbaneutbygging. RIF gav i møte med 
 departementet råd om hvordan planleggingen  
av jernbane sektoren kan bli mest mulig effektiv. 
Bakgrunnen er de stadige stopp-og-start 
 prosessene i  plan leggingsprosessene. Vi viste bl.a  til 
de samfunns messige kostnadene ved ettårig 
finansiering av jernbaneplanlegging.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte 
Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 for å  
lære mer om hvordan rådgiverne jobber.
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Arkitektbedriftene i Norge (AiN) 
RIF har samarbeidet godt gjennom hele året  
med AiN, blant annet i innspill til Standard Norges 
komitearbeid om ytelsesstandarder og samspills-
kontrakter og avvik fra bruk av standardkontrakter, 
og arbeider med flere felles prosjekt:

• Felles veileder for samspillkontrakter
• Kartlegge transaksjonskostnader ved konkurranser
• Felleshenvendelser og dialog med Statsbygg og

Sykehusinnkjøp ift innkjøp av rådgiver kun på
lavest pris.

Entreprenørforeningen (EBA)  
og Byggenæringens Landsforening (BNL)  
BNL i NHO organiserer store deler av verdikjeden  
i bygg- og anleggsnæringen og består av 15 
bransjeforeninger inkludert EBA. RIF har derfor ikke 
noe formalisert samarbeid med BNL eller EBA,  
men samarbeider fra sak til sak der vi har felles 
interesser og dermed mulighet for større gjennom-
slag. Saker det har vært samarbeidet om, har vært 
felles innspill til modernisering av regelverket for 
offentlige anskaffelser samt viktigheten av bruken 
av standardkontrakter.  

På bakgrunn av økt bruk av totalentrepriser,  
har det også vært viktig for RIF å få til et godt  
og konstruktivt samarbeid og dialog med entre-
prenørene. Det er derfor etablert møtearenaer 
mellom RIFs Samferdselsforum og EBAs  
Anleggsgruppe samt RIFs og EBAs BIM-grupper. 
Et konkret resultat av dette samarbeidet er en ny 
bransjenorm for modellmodenhetsindeks i BIM, 
utgitt i fellesskap av RIF, EBA og AiN. 

Øvrige bransje-/myndighetsprosjekter 
der RIF deltar
• BAE – rådet (Norsk Eiendom, AiN, RIF, BNL,

Norsk Teknologi og Virke)
• Sektorstyre BAE i Standard Norge
• Bestiller- og leverandørforum (NKF, Statsbygg,

Forsvarsbygg, mfl.)
• Nærings- og fiskeridepartementet sitt

kontak tutvalg for offentlige anskaffelser,
• DIFI sin referansegruppe for veiledning til nytt

regelverk
• RIF har vært sentral i etableringen av foreningen

Digitalisere Sammen, som bl.a skal følge opp
Digitalt Veikart for BAE-næringen.

RIF har tatt initiativet sammen med BNL til etablering 
av næringens omdømmeprosjekt «BAE næringen 
- Sammen 2020».  BAE-rådet har tatt eierskap og
er nå i gang med å etablere en felles møteplass for
topplederne i næringen - og målet et at dette
samlingsstedet skal bidra til bedre å få synliggjort
næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke
dens konkurransekraft.

– Vi er veldig stolte av næringen vår, men innser
samtidig at det er et behov for en sterkere og felles
stemme som forteller de gode historiene og får frem
viktig fakta som viser næringens betydning og
verdiskaping, sier Jon Sandnes (BNL) og Liv Kari
Skudal Hansteen (RIF).
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SYNLIGHET
Synlighet er på samme måte som rammevilkår, en høyt prioritert 
 oppgave for foreningen. RIF bruker synlighet i media til å komme i 
posisjon til å påvirke. Videre brukes synlighet til å øke kunnskapen 
i samfunnet om medlemmenes rolle, kompetanse og verdiskaping. 
Målet er å sikre høy synlighet i utvalgte medier.  I 2018 fortsatte RIF 
satsingen på å få oppslag i riksdekkende medier, samtidig som vi har 
vært aktive mot fagmediene. Oversikt over medieoppslag de senere år 
viser at RIFs synlighet nådde en ny topp i 2018 med 500 oppslag. 

RIFs mediedekning har i løpet av 2018 vært preget 
av mange saker om samfunnets klimarobusthet  
og samfunnssikkerhet. Men også andre temaer 
som markedsutsikter for RIFs medlemsfirmaer 
(konjunkturrapportene), bransjens rekrutteringskraft, 
kostnadsoverskridelser og jordskjelvsikring 
(temaer under Arendalsuka), økte flommidler på 
Statsbudsjettet, nye samarbeids- og gjennom-
føringsmodeller (tema på RIFs Høstkonferanse), 
Regjeringskvartalet, utdeling av RIF-priser til Årets 
Unge Rådgiver og årets ildsjel, den økte bruken av 
Best Value i anleggssektoren, norsk seier i EFCA 
Young Professional, og endringer i kvalifikasjons-
krav i sentral godkjenningsordning har generert 
betydelig medieoppmerksomhet.  

Utvikling 2012-2018
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Gjennom synlighetsarbeidet har RIF i 2018 blant 
annet hatt oppslag i NRK.no, NRK Dagsrevyen, 
NRK Dagsnytt 18, VG, Aftenposten, Dagbladet, 
Finansavisen og fagmedier som bygg.no, Teknisk 
Ukeblad, og VVS-relaterte medier, samt lokale og 
regionale medier. Totalt antall lesere på RIFs 
mediedekning i 2018 var 60,5 millioner. 
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Synlighet i sosiale medier
Det har de siste årene vært et mål for RIF å etablere 
et høyt aktivitetsnivå i sosiale medier. Dette har RIF 
lykkes med. RIF har brukt spesielt Facebook til å 
skape en kommunikasjonsarena mot de ansatte i 
RIFs medlemsfirmaer. Antall følgere på Facebook 
økte i 2018 med 372 (+13%). Antall følgere på 
Twitter og LinkedIn økte med henholdsvis 83 (+5%) 
og 234 (+22%). På Instagram har RIFs aktivitet tatt 
seg opp igjen og antall følgere øker. 

Cathrine Mørch (t.v) Kristoffer Tungland og Kristine Andersen. 
Foto Arve Brekkhus
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Synliggjøre kompetansen hos  
medlemmene ved å dele ut priser
RIF synliggjør medlemmenes kompetanse ved  
blant annet å dele ut priser. Årets Unge Rådgiver 
ble under Høstkonferansen i 2018 tildelt fageksperten 
Kristoffer Tungland fra COWI. Både Tungland og  
de andre finalistene Cathrine Mørch fra Multiconsult 
og Kristine Andersen fra WSP fikk god omtale i 
fagpressen. Det var meget stor interesse fra 
medlemsfirmaene for å nominere kandidater til 
Årets Unge Rådgiver.

Den europeiske foreningen for rådgivende 
 ingeniører, European Federation of Consulting 
Engineers Associations (EFCA) utgir også en 
høythengende pris for unge rådgivere. Årets utdeling 
under EFCAs konferanse i Berlin i september ble  
en stor aften for de norske nominerte og den norske 
rådgiverbransjen, med seier til Stanislas Merlet fra 
Multiconsult og andreplass til Fredrik Skaug Fadnes 
fra Norconsult. I tillegg fikk Thomas Fløien 
 Angeltveit fra Norconsult hederlig omtale av juryen.

Prisen Årets Ildsjel ble gitt til en fagperson i RIF- 
miljøet som har gjort en ekstraordinær innsats for  
å synliggjøre verdien av de rådgivende ingeniørenes 

kompetanse og øke interessen for rådgiverbransjen. 
Årets Ildsjel 2018 ble gitt til Knut Aaneland fra 
Multiconsult for hans sterke innsats for RIFs 
ekspertgruppe for SHA. Denne gruppa er en av 
RIFs mest aktive og produktive ekspertgrupper,  
og under hans ledelse har gruppa blant annet 
utarbeidet en nyskapende veileder for ivaretagelse 
av SHA i prosjekteringen. Saken fikk god dekning i 
fagpressen og sosiale medier.

State of the Nation med fokus 
på klimarobusthet i 2018
RIF ønsker å være en premissleverandør og 
kunnskapskilde i den offentlige debatten.  
Den politiske påvirkningen tar for en stor del 
utgangspunkt i forslagene fra State of the Nation  
for å redusere vedlikeholdsetterslepet og styrke 
kvaliteten på offentlig bygg og infrastruktur.  
Målet skal nås gjennom systematisk påvirkning  
av beslutningstakere, enten alene eller med bistand 
fra alliansepartnere.

Aktiv bruk av media for å skape oppmerksomhet 
og løfte frem RIF som en premissleverandør for 
fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger, er 
viktig for å øke synligheten og troverdigheten til RIF. 
RIF har derfor brukt media aktivt i 2018 for å blant 
annet øke tildelingen av flommidler gjennom NVE.  
I Statsbudsjettet for 2019 ble midlene til flomsikring 
kraftig økt fra året før. RIF var også ute i februar og 
advarte mot tunge snølaster. I april advarte vi også i 
media mot en rask og ukontrollert snøsmelting som 
kunne resultere i flom og skader på bygg. Dette var 
bygget inn i en kontekst av endringer i klima. 
Generelt brukte vi media til å snakke om det norske 
samfunnets klimarobusthet.

Cathrine Mørch (t.v) Kristoffer Tungland og Kristine Andersen. 
Foto Arve Brekkhus

Årets Ildsjel 2018, Knut Aaneland fra Multiconsult



Arendalsuka 2018
Arendalsuka er en årlig politisk møtearena. RIF 
deltok på Arendalsuka 2018 med to egne arrange-
menter i samarbeid med medlemsfirmaet Stærk  
& Co som ordnet med lokaler og håndterte alt det 
praktiske rundt arrangementene. Tema for RIFs to 
arrangementer, som begge var veldig godt besøkt, 
var kostnadsoverskridelser i offentlige bygge-
prosjekter og jordskjelvsikring av offentlige bygg  
og kritisk infrastruktur.

Statsbudsjettet 2019 og politisk påvirkning
RIF har lobbet aktivt med politikere og vært i media  
i forbindelse med Statsbudsjettet 2019 (flommidler) 
og regjeringsutvidelsen. Fokuset fra RIF har vært  
på forutsigbarhet i jernbaneplanleggingsmidler, 
jordskjelvsikring og -kartlegging samt behovet for en 
stortingsmelding om VA-situasjonen i kommunene.

RIFs Høstkonferanse 2018 – om nye 
 gjennomførings- og samarbeidsmodeller
RIFs Høstkonferanse er en av de viktigste møte-
arenaene i arbeidet med å skape relevante digitale  
og fysiske møtearenaer for bransjen. RIFs 51. 
Høstkonferanse ble avholdt på Sentralen i Oslo den 
23. oktober. Antall påmeldte var over 170, som er
en kraftig økning fra 2017, da det var cirka 130
påmeldte. Foredragsholderne var fra NHO, Digital
21, prognosesenteret, Politiets Beredskapssenter

og Stavanger Universitetssjukehus 2023. Evalu-
eringen av Høstkonferansen viser at deltakerne er 
svært godt fornøyd med det faglige utbyttet og den 
praktiske gjennomføringen av konferansen.

Toppledermøter
RIF arrangerte et toppledermøte for alle medlemmer 
i forbindelse med årsmøtet i RIF og RIF Service  
den 24. april. Hensikten var å få kunder, akademia 
og RIFs egne medlemmer til å si noe om erfaringer 
med ulike gjennomføringsmodeller. Blant bidrags-
yterne var NTNU, Leverandørutviklings programmet 
og OBOS.

Årsmøtet ble avsluttet med to debatter mellom 
topplederne i noen av RIFs medlemsfirmaer som 
diskuterte markedet, digitalisering og behovet  
for nye forretningsmodeller der toppledere deltok i 
debattene.

Toppledermøter 24. april. 2018
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ØKONOMISK RESULTAT
RIFs økonomiske resultat for 2018 er kr 2 298, før skatt. Resultatet 
overføres til annen egenkapital.

Administrasjonen 
Administrasjonen består av 3 personer hvorav 2 kvinner. Fem av RIFs åtte faste styremedlemmer er 
kvinner. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner  
og menn. Arbeidsmiljøet i administrasjonen vurderes som godt. Det har ikke vært skader eller ulykker. 
Sykefraværet har vært på 2,7 %. RIF har 11 lokalforeninger og foreningens administrasjon har 
 forretningsadresse i Oslo.

Miljøpåvirkning
Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø er begrenset til reisevirksomhet og forbruk av energi  
og ressurser til vanlig kontordrift.

Oslo, 19. mars 2018

Øyvind Mork
Styreleder

Arne Jorde
Styremedlem

Mari Barstad
Styremedlem

Grete Aspelund
Nestleder

Grethe Bergly
Styremedlem

Trygve Sagen
Styremedlem

Ingjerd Aaraas
Styremedlem

Janicke Garmann
Styremedlem

Liv Kari Skudal Hansteen
Adm. direktør
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Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utviklet en 
forbilledlig praksis på hvordan de deler medlemmenes 
kompetanse og landets beste kompetanse og praksis. 
RIF bruker og deler kunnskap og praksis på en måte 
som setter standard for kostnadseffektivt og 
bærekraftig eierskap og forvaltning av offentlig 
 bygningsmasse og infrastruktur 

Juryens begrunnelse for tildeling av Bygg21’s 
«Beste praksis» til RIF i 2018
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RIF SERVICE
RIF Service er bransjeforeningen for kvalifiserte rådgiverfirmaer i Norge. 
Formålet er å bedre medlemmenes kompetanse, konkurranse evne  
og økonomi ved å ivareta fellesoppgaver som kan utføres bedre eller 
rimeligere enn av medlemmene samt drifte kollektive forsikrings
ordninger for medlemmene i RIF.  

RIF Service strategiske mål frem 2020 
RIF Service har som strategisk hovedmål å utvikle 
rådgiverbransjen i Norge: 

• Heve medlemmenes kompetanse og bidra til 
produktivitetsvekst

• Være pådriver og synliggjøre innovasjon og  
FoU satsning i bransjen

• Utvikle bransjenormer og standpunkter gjennom 
effektive prosesser for meningsdannelse

• Formidle nasjonale og internasjonale beste 
praksis

RIF og RIF Service fikk Bygg21’s «Beste 
praksis» pris i 2018
En viktig anerkjennelse for RIFs arbeid, fikk RIF i 
2018 fra Bygg21 da RIF ble tildelt prisen «Beste 
Praksis». I juryens begrunnelse for prisen var det 
nettopp RIFs arbeid med å utvikle bransjenormer, 
formidle beste praksis gjennom ytelsesveiledere, 
kurs og rapporter som State of the Nation som ble 
fremhevet. 

RIF Forsikringsservice AS 
RIF Forsikringsservice AS er 100 % eid av RIF 
Service, og styret i RIF Service er generalforsamling 
for selskapet. Foreningens administrasjon har 
forretningsadresse i Oslo. For aktiviteter RIF 
Forsikringsservice AS henvises det til selskapets 
egen årsberetning. 
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UTARBEIDELSE AV BENCHMARK 
OG STATISTIKK 

RIF utarbeider følgende benchmark for 
medlemmer:
• Lønnsseminar og lønnsstatistikk
• Sector Review
• RIAS
• Halvårlige konjunkturrapporter

Nøkkeltall fra RIAS-rapporten 
• Faktureringsgraden i 2017 var 71,6 prosent, 

marginalt opp fra 71,5 prosent i 2016.
• Driftsresultatet var i 2017 på 6,2%. Dette er  

en nedgang i resultatene fra 2016 (7,1%), og 
signifikant dårligere enn i 2008 da resultatet  
var over 9%.

• Fra 2014 har det konsumprisjusterte time-
honoraret sunket fra 1063 til 1005. 
 Timehonoraret falt marginalt videre fra 2016 
(1007) til 2017 (1005).

• Omsetning pr. ansatt har fra 2008-2017 øket 
med kr 40.140 (KPI justert) eller 3,1 %. Fra 2013 
er økning i omsetning pr. årsverk synkende, dvs. 
lavere enn inflasjonen (KPI).

Den siste konjunkturrapporten (høst/vinter) 
2018 viste følgende hovedfunn:
• Sysselsettingsforventningene er store, og på  

nivå med rekordresultatet fra forrige konjunktur-
undersøkelse. Oslo utmerker seg positivt.

• Dagens ordrereserve er innenfor de fleste 
forretningsområder større enn for 6 måneder 
siden. Olje og gass utmerker seg positivt.

• Forventningene til ordrereserve er rekordhøye  
på lang sikt (6 måneder), og noe lavere på 
kortere sikt (3 måneder).
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FROKOSTMØTER/SEMINAR/KURS 
RIF RIF har i 2018 avholdt flere frokostmøter og seminarer bl.a. om  
rådgiverkontrakter og anskaffelser for lokalforeninger/uRIF.  
 Ekspertgruppene har også arrangert flere kurs, som er omtalt under   
de enkelte grupper. RIF har kurssamarbeid med NTNU samt LEAN 
Communications om LEAN spesielt for prosjekterende. Det er avholdt 
fire kurs om BVP med nederlandske foredragsholdere, og NITO/Tekna 
som kurs administratorer.  
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Behov for digital  kompetanse
I tråd med styrevedtak om behov for digital 
 kompetanseheving, er det utviklet et kursprogram 
for den digitale prosjekt- og prosjekteringslederen,  
i samarbeid med Holte Consulting/Holte Academy 
og ErgoEgo. Dette starter i 2019. 

Utarbeidet GDPR- veileder for bransjen 
25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning 
i kraft, og dette betyr at alle medlemsland av EU  
og EØS må innføre forordningen direkte inn som 
egen lov. RIF utarbeidet derfor etter ønske fra 
medlemmene og i samarbeid med Arkitektbedriftene 

en veileder for å komme à jour med det nye 
personopplysningsregelverket. Veilederen gjennom-
går de viktigste bestemmelsene og tiltakene som 
bedriftene må gjennomføre. Sammen med 
veilederen ligger det også en rekke maler som  
skal hjelpe medlemmene med dette arbeidet.

Seminarer 
RIF har arrangert følgende seminarer om temaene 
– noen alene og andre i samarbeid med byggherrer 
og entrepenøer; 
• Offentlige anskaffelser
• Om arbeidstid og overtid
• Rådgiverkontrakter
• Klima- og bærekraft i samferdselsprosjekter
• Innovasjon, digitalisering og samhandling i 

BAE-næringen
• Lønnsutvikling
• Forsikringsseminar
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RIFS RÅD OG FORA  
Dialog med medlemmenes kunder om rammevilkår og tilrettelegging 
for godt samarbeid er helt sentralt i RIFs arbeid. Volumet og aktørene 
innen markedsområdet har økt de siste årene og med det har også 
interessen fra medlemmene økt for å delta i forumet. RIFs Samferdsels
forum som ledes av Elisabeth Schjølberg i Multiconsult har som følge 
av dette etablert egne arbeidsgrupper i forumet som har som oppgave 
å jobbe aktivt inn mot spesifikke kundegrupper da forumet ser at 
problemstillinger og rammevilkår varierer. Det har i 2018 vært dialog 
med alle kundegrupper, men dialogen med Statens Vegvesen, Bane 
NOR og Nye Veier ble prioritert.  

Samferdselsforum
Når det gjelder Statens Vegvesen, har RIF etter  
flere år med forhandlinger, fått fjernet etatens bruk 
av «takpris» som honorarformat. Ellers har RIF gitt 
innspill til innføring av karakterbok for rådgivere  
og ny mal for anskaffelse av rammeavtaler for 
rådgivertjenester. Utfallet av dette er ennå ikke 
ferdig. Dialogen med Bane NOR har i hovedsak 
vært knyttet til kontrakter. RIF har også tatt opp 
avvikende kontraktsvilkår med Nye Veier.  
Etter RIFs påtrykk har Nye Veier endret sin praksis 
om kunngjøring av vinnere av konkurranser, slik at 
rådgiverfirmaenes navn også synliggjøres på lik linje 
med entreprenørene i Nye Veiers pressemeldinger 
og nyhetssaker. Ellers har RIF siden oppstart av 
Nye Veier «lobbet» for at Nye Veier skulle ta i bruk 
Best Value metoden i innkjøp og gjennomføring.  
En viktig lobbyseier for RIF er at dette nå brukes 
som deres hovedmetode.  

Forumet ser behov for å intensivere sitt arbeid i 2019 
og spesielt styrke dialogen inn mot entreprenørene, 
Fylkeskommunene/regionene, KS og SD.  

RIFs Nærings- og etikkråd 
RIFs Nærings- og etikkråd er et støtteorgan for 
hovedstyret og administrasjon knyttet til rådgiver-
firmaers kontraherings- og kontraktsforhold. Rådet 
er også et organ med selvstendig beslutningsrett 
knyttet til vurdering av opptreden i forhold til RIFs 
norm for god forretningsskikk.

Rådets viktigste saker har vært bruken av standard-
kontrakter for bransjen, offentlige anskaffelser, 
transaksjonskostnader, gjennomføringsmodeller  
og øvrige saker knyttet til medlemsbedriftenes 
rammevilkår.  

RIFs Godkjenningsråd 
Godkjenningsrådets oppgave er å behandle 
søknader fra medlemsbedrifter og rådgivere for  
å få RIF-godkjennelse. Medlemmer blir valgt av 
RIFs Hovedstyre og møtes seks ganger i året.  
I 2018 har rådet behandlet tre firmasøknader og 
 rådgiversøknader. To firmasøknader er godkjent 
og en søknad er under behandling. Av 17 råd-
giversøknader er 12 godkjent.  
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RIFs Kommunikasjonsråd 
RIFs Kommunikasjonsråd skal bidra til en samlet 
kommunikasjonsinnsats for å synliggjøre at 
verdiskapningen i bransjen er formålstjenlig og  
det vurderes om RIFs 100-årsjubileum er en aktuell 
kommunikasjonsknagg for et slikt samarbeid 
mellom medlemsfirmaene for å synliggjøre 
 bransjens verdiskaping og kompetanse. I 2018  
ble May Kristin Haugen fra COWI utnevnt til ny  
leder for Kommunikasjonsrådet.  

Ung i RIF (uRIF)
I 2018 har det vært stor aktivitet i URIF Oslo/
Akershus med flere arrangementer og befaringer  
på byggeplasser som Deichmanske, Munch samt 
Oscarshall. URIF Oslo/Akershus har også 
 utarbeidet et mandat og styringsdokument som 
grunnlag for fremtidens aktiviteter. I Bergen er  
URIF og RIF Hordaland slått sammen i løpet av 
året. I Trøndelag er det også en URIF-forening  
som samarbeider med den lokale RIF-foreningen  
i Trøndelag. Representanter for URIF har deltatt  

på RINORD-konferansen i Helsinki og delt ut 
studiestipendet for Oslo og Akershus.

Ung i RIF (uRIF) Oslo/Akershus arrangerer befaring 
på Nasjonalmuseet
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RIFS EKSPERTGRUPPER 

EKSPERTGRUPPE BYGGE  
OG ANLEGGSTEKNIKK 
Sentrale problemstillinger 
som er arbeidet med 
• Styrking av gruppa på RIM og RIG

– utvidelse til 15 medlemmer
• Faglig utvikling innen RIB, RIG og RIM

sine fagområder
• Uavhengig kontroll iht pbl.
• Utvikle bransjenormer og kurs

Arbeid med RIF-veiledere, fagnotater 
og andre publikasjoner
• Veileder for behandling av konstruksjoner på

alunskifer er under utarbeidelse
• Veileder for rent og tørt bygg under utarbeidelse
• Veileder for kontroll av utførelse geotekniske

arbeider er under utarbeidelse
• Veileder for kontroll av prosjektering RIB er

under oppdatering

Kurs og andre arrangementer
• Kurs i Miljøkartlegging arrangert to ganger
• Kurs i jordskjelvdimensjonering arrangert
• Flere kursopplegg under utarbeidelse på

grunnlag av de veilederne som utgis

EKSPERTGRUPPE FAG OG INNOVASJON 
Sentrale problemstillinger som er 
arbeidet med 
Hovedområdet som det jobbes med er å synlig-
gjøre innovasjonsprosjekter i rådgiverbransjen,  
noe som vil materialiseres som seminarer i 2019. 

EKSPERTGRUPPE AKUSTIKK 
Sentrale problemstillinger som er 
arbeidet med
• Rekruttering av studenter til akustikkrådgiver-

firmaene (markedsføring, møte med NTNU,
aktiviteter på NTNU som støtter utdanning
av kandidater til vårt fagområde osv.)
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• Kåring av årets beste rådgivermaster i akustikk 
fra NTNU

• Revisjon av NS8175
• Manglende støykompetanse i Miljødirektoratet
• Offentlige databaser for støykilder fra trafikk
• Norsk standard (forslag til tolkning og 

 beregninger)
• Fagnotat om tolkning av regelverket for støy

EKSPERTGRUPPE BYGNINGSFYSIKK 
Gruppens ressurser i 2018 har vært dedikert 
utvikling av en ny bransjeveileder for beregning av 
inneklima og dagslys. Prosjektet er delfinansiert av 
DIBK og RIF og flere av rådgiverfirmaene i ekspert-
gruppen er sentrale deltagere.  Bransjeveiledningen 
skal henvende seg til byggeiere og utviklere som 
ønsker å sikre god komfort i sine bygg. 
 Vei ledningen skal videre  henvende seg til prosjek-
terende og utførende som skal designe og utføre 
beregninger og finne løsninger som sikrer bygg 
med god komfort. Veiledningen skal dermed sikre 
et felles grunnlag for byggebransjen når det gjelder 
inne klimaberegninger knyttet til termisk inneklima 
og dagslys og gi retningslinjer for: 
• Kravsnivå for godt termisk inneklima  

og dagslysforhold
• Tolkning av krav i TEK, Arbeidstilsynet  

og BREEAM
• Forutsetninger og inndata til beregninger
• Beregningsmetodikk for dokumentasjon  

av termisk inneklima og dagslys
• Dokumentasjonskrav for kravoppfyllelse av  

krav i TEK, Arbeidstilsynet og BREEAM

EKSPERTGRUPPE BRANNSIKKERHET 
Sentrale problemstillinger som er  
arbeidet med
• Myndighetskontakt har vært sentralt fokus 

gjennom 2018.
• Avholdt møte med DIBK om videreutvikling  

av regelverket og planer for 2018-2019 i   
direktoratet

• Arbeid knyttet til bruk av slokkegass i   
beboelsesrom og rom for varig opphold

• En rekke faglige problemstillinger er diskutert 
 i gruppa

• Det pågår arbeid med revisjon av RIF-veiledere 
på brann

Høringer, standardisering mv
• Gruppen har medlemmer i ulike komiteer som 

f.eks. samarbeidsmøte med BFO, KBT og SFPE 
Norge

EKSPERTGRUPPE PROSJEKTADMINISTRASJON 
Sentrale problemstillinger som er arbeidet 
med
• Gruppens hovedfokus dette året har vært å 

publisere ferdigstilte veiledere, vurdere ytterligere 
behov for revidering av veiledere samt øke 
antallet deltakere/firmaer i gruppen. Det er tatt 
opp flere nye medlemmer i 2018

Arbeid med RIF-veiledere,  
fagnotater og andre publikasjoner:
• Veileder for Byggeledelse er under oppdatering

Høringer, standardisering mv
• Gruppen er høringsinstans for rådgiver-

representanten som deltar i standardiserings-
arbeidet «Steg og leveranser i byggeprosessen»

EKSPERTGRUPPE TEKNISKE INSTALLASJONER 
Gruppens ressurser i 2018 har vært dedikert
utvikling av en ny bransjeveileder for beregning  
av inneklima og dagslys (se over, felles prosjekt 
med Bygningsfysikk). Prosjektet er delfinansiert av 
DIBK og RIF og flere av rådgiverfirmaene i ekspert-
gruppen er sentrale deltagere, bl.a. Norconsult  
og Erichsen & Horgen. 

EKSPERTGRUPPE VANN OG MILJØTEKNIKK 
Sentrale problemstillinger som er  
arbeidet med
• Utvidelse av veiledningen til tilstandsanalyse-

standarden NS3424
• Det har vært avholdt møter med Norsk Vann  

og MEF
• Ekspertutvalget er representert i Oval og i styret  

i International Water Association og i Vannforsk
• Det har blitt utdelt pris for beste masteroppgave 

og beste bacheloroppgave
• Laget mediesak til Vannspeilet om avvik fra 

standardkontrakter
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EKSPERTGRUPPE SHA/HMS FOR SAMFERDSEL 
Arbeid med RIF-veiledere, fagnotater 
og andre publikasjoner 
SHA-Ekspertgruppen jobber med ny Veiledning for 
SHA i prosjektering som skal gjelde for både Bygg 
og Samferdsel, ikke bare Samferdsel som i dag. 
Pga endringer i byggherreforskriften er utgivelsen 
blitt utsatt til primo 2019. 

Dialog med andre organisasjoner, 
 studiesteder, kunder mv
• Vi har to deltakere i Arbeidstilsynets referanse-

gruppe for revisjon av Byggherreforskriften
(Ingunn Høgåsen og Geir E. Paulsen)

• Vi har involvert oss i SIBAs aktiviteter,
inkl. temamøter, forum- og styremøte.

• Gruppeleder Knut Aaneland har gjennom
året vært sentral for utvikling av foreningen
 «Samarbeid for Sikkerhet i BA-sektoren
(SfS BA) som nå er stiftet og finansiert

Høringer, standardisering mv
• Laget felles RIF-høringsinnspill til revidert

byggherreforskrift med veiledning

EKSPERTGRUPPE BIM 
Sentrale problemstillinger som 
er arbeidet med
• Har satt problematikken rundt «lagring av

digital informasjon i skyen» på dagsorden
• Oppdatere og utvikle de videregående

 kompetanseplanene fra bSN, slik at de
 harmonerer bedre med RIF sine interesser.

• Påvirke offentlige bestillere i forhold til urimelige
krav;
- eierskap av digital data.
- styring av hvilken programvare som skal brukes

• Kontakt med Sykehusbygg og Undervisnings-
bygg om digitale leveranser og rettigheter

Kurs og andre arrangementer
• Avholdt 2 BIM kurs, basert på BuildingSMART

sine læreplaner

Dialog med andre organisasjoner, 
 studiesteder, kunder mv
• MMI (ModellModenhetsIndeks) – utgitt felles

bransjenorm i samarbeid med EBA og

 Arkitektbedriftene. Er også med i bSN sin 
støttegruppe ifm utarbeidelse av en europeisk 
standard.

• Representert i buildingSMART Norge sitt
Tverrfaglige BrukerForum

• Representert i buldingSMART Norge sitt
 kompetanseforum

• Medlem i EFCA sin Task Force on BIM
• Medlem i BuildingSMART sin redaksjonskomite

for “Guiden”
• Medlem i Standard Norge SN/K 257 (speilkomite

for standardisering av BIM)

JURIDISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING 
RIF har i perioden ytet fortløpende juridisk 
 rådgivning og veiledning til medlemsbedrifter  
som har tatt kontakt om enkeltsaker knyttet til 
offentlige anskaffelser, kontraktsinngåelse, 
 kontraktforståelse, tvistesaker og uavhengig 
kontroll.  
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NYE NETTVERK

Bygg- og eiendomsforum ble etablert i 2018 
RIFs Bygg- og Eiendomsforum ble etablert i 2018 
og er en møteplass og samhandlingsarena for 
medlemmene som har oppdrag innen bygg- og 
eiendomsmarkedet. Forumet arbeider for å ivareta 
medlemmenes rammebetingelser innen bygg-  
og eiendomsmarkedet. Forumet skal ha fokus på 
strategiske spørsmål, samt bidra til at RIF tar opp 
prinsipielle saker i samfunnsdebatten. RIFs Bygg- 
og Eiendomsforum kan bestå av opptil 15 firma-
representanter. De 6-8 største rådgiverfirmaene i 
RIF har fast plass i forumet, men mellomstore  
og små firmaer også er representert. Firmaets 
representant i forumet er ledere med ressursansvar, 
kundeansvar, eller beslutningsmyndighet i firmaet  
i større prosjekter i bygg og eiendomsmarkedet,  
det vil si markedssjefer og personer med lignende 
posisjoner hos medlemsfirmaene. Forumsleder  
er Kjersti Folvik fra Multiconsult.  

Nytt nettverk for HR ble etablert i 2018 
RIFs HR- nettverk ble opprett i 2018. Hensikten 
med nettverket er å styrke HR-området i bransjen 

gjennom erfaringsutveksling og bidra til bransje-
standarder på områder medlemmene ser behov 
for. Temaer som har vært innom hittil har vært 
arbeidsmiljølovens regler om konkurranseklausuler 
og kundeklausuler, hva som defineres som betalt 
reisetid, behov for benchmark-tall fra RIF, 
 jobbarkitektur og stillingssystem og hvordan 
arbeidsgiver burde tilpasse avtaler for sikre mest 
mulig fleksibilitet, rekruttering til bransjen generelt 
og kvinner spesielt, oppfølging og sanksjonering av 
arbeidstakere som underpresterer og arbeidsgivers 
styringsrett og endringsadgang. HR direktøren i 
Rambøll Trude Kjelstad er valgt som leder for 
nettverket og nettverket får juridisk bistand innen 
arbeidsrett fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Nytt nettverk for intern-jurister  
ble etablert i 2018 
RIF har i 2018 etablert et eget nettverk for 
 internjuristene i rådgiverfirmaene. Det har vært 
avholdt oppstartsmøte der 12 internjurister fra  
7 ulike firmaer deltok. 
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ØKONOMISK RESULTAT
Det økonomiske resultatet for RIF Service 2018 er kr 7.757,- før skatt. 
Resultatet tilføres annen egenkapital. 

Administrasjonen 
Administrasjonen består av 3 personer, hvorav 1 er kvinne. Arbeidsmiljøet i administrasjonen vurderes som 
godt. Det har ikke vært skader eller ulykker. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder 
full likestilling mellom kvinner og menn. Sykefraværet har vært på 2,4 %. 

Miljøpåvirkning 
Virksomhetens påvirkning av det ytre miljø er begrenset til reisevirksomhet og forbruk av energi og ressurser 
til vanlig kontordrift. 

Oslo, 19. mars 2019

Øyvind Mork
Styreleder

Janicke Garmann 
Styremedlem 

Grete Aspelund
Nestleder

Liv Kari Skudal Hansteen
Adm. direktør 
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ADMINISTRASJONEN

LIV KARI SKUDAL HANSTEEN
Administrerende direktør

Telefon: 22 85 35 75 
Mobil: 916 56 131

ANNE HOLSTAD
Administrasjonssekretær

Telefon: 22 85 35 85
Mobil: 952 65 111

BJØRN ERIK BERG
Økonomisjef

Mobil: 907 88 608

MARIT VESTBY KNUDSEN
Administrasjonssjef
Telefon: 22 85 35 74 
Mobil: 926 97 202

MORTEN GRAN
Juridisk rådgiver

Mobil: 909 23 727

ARI SOILAMMI
Utviklingssjef

Telefon: 22 85 35 73 
Mobil: 414 79 289

TROND CORNELIUS BREKKE
Kommunikasjonssjef
Telefon: 22 85 35 84 
Mobil: 402 41 000
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RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING 
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) samler kunnskapsbedrifter som planlegger, leder og gir råd i byggingen av morgendagens 
Norge. Våre medlemmer styrer de store byggeprosjektene – slik at resultatet blir som bestilt. Alle store bygninger og anlegg rundt 
oss er formet og beregnet av rådgiverbransjen. Uten oss har ikke entreprenørene noe å bygge sykehus, skoler, veier  
og broer ut fra. Uten oss stopper byggenæringen. Fra ideen blir unnfanget til et prosjekt er ferdig, er våre eksperter helt sentrale i  
å planlegge og utforme samfunnet vi er en del av. De finner de smarte løsningene, som sparer kundene og samfunnet for penger. 
De leverer høy kvalitet og et funksjonelt, bærekraftig resultat. 

RIF er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og  prosjektledelse 
i bygg- og anleggsnæringen. Medlemsbedriftene har sin kjernekompetanse innen  ingeniørteknologi, arkitek-tur, prosjekt- og 
 bedriftsledelse og IKT. Alle RIF-firmaer er underlagt krav knyttet til faglig kompetanse og  forretningskikk. 
RIF-bedriftene sysselsetter til sammen 11.600 personer og omsatte for 15 milliarder i Norge i 2017.

Kontakt oss:

 Essendropsgate 3
Boks 5491 Majorstuen
0305 Oslo

 22 85 35 70

 rif@rif.no

 rif.no

 facebook.com/RIFNorge

 linkedin.com/company/1519206

 RIF Engineers


