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Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”FDV Eiendom”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Kathrine Bolsø Evjen og Inger Helene Elstad. 

Vi takker for velvillig og godt samarbeid underveis i prosjektet. 

 

 

27. okt. 2014 

 

Brita Arvidsen         

kommunerevisor                   
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Sammendrag 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunens formålsbygg 

blir forvaltet, driftet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende 

vedtak, rutiner og retningslinjer på området. Dette er besvart gjennom følgende 

problemstillinger: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer og 

blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av 

kommunens bygninger i Asker kommune? 

Det er gitt klare politiske føringer på at Eiendom skal ha tilstrekkelige rammebetingelser 

for å opprettholde en tilfredsstillende standard på kommunens bygg. Eiendomsområdet 

har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er aktiv i ulike 

nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt inntrykk er at 

tilstanden på kommunens eiendommer er god og at kommunen har både vilje og 

ressurser til å prioritere vedlikeholdet. Vår rapport fokuserer på forbedringsområder. 

Et av kriteriene for en god eiendomsforvaltning er at det foreligger politisk bestemte mål 

og strategier for denne. Kommunen har vedtatt egne strategier for blant annet 

vedlikehold og miljø. Mål og strategier er for øvrig innarbeidet i andre plandokumenter. 

Vi ser imidlertid at enkelte av gjennomgåtte vedtak ikke er fulgt opp, slik ordlyden tilsier. 

En forutsetning for å sikre et planmessig vedlikehold i tråd med vedtatte prinsipper er at 

det finnes systemer og verktøy som kartlegger det langsiktige vedlikeholdsbehovet. Vi 

mener det er svakheter her som gjør at vi ikke kan konkludere med at vedlikeholdet 

planlegges og gjennomføres i tråd med vedtatte prinsipper. Dette er særlig knyttet til 

dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold.  

Utgifter til vedlikehold ligger innenfor gitte normtall, men kommunen har høyere utgifter 

til forvaltning og drift enn sammenlignbare kommuner. Det har vært ønskelig med 

forklaringer på utgiftsnivået. Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av 

nøkkeltall og utgifter på området, gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og 

nettverksgrupper og med utarbeidelse av årlige tjenesteanalyser. Vi vil likevel se det som 

en styrke at muligheter eller konkrete forslag til reduksjon også blir synliggjort. 

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 

 At rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. 

 At det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i 

forvaltningssystemet. 

 At dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. 

 At det sikres at rangering av vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag. 

 At tjenesteanalysen videreutvikles til også å synligjøre muligheter eller konkrete 

forslag til kostnadsreduksjon. 
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1 Innledning 

Kontrollutvalget vedtok på møte 3. februar 2014 å be kommunerevisor igangsette 

forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 

eiendommer.  

Eiendom har ansvar for å dekke behovet for bygninger og eiendommer til kommunale 

formål. Eiendommene skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til 

konkurransedyktige priser. Eiendom forestår oppkjøp, bygger og drifter kommunale bygg 

samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.1 

Kommunen disponerer i dag en bygningsmasse på rundt 388 000 kvadratmeter2. Av 

dette eier kommunen 365 000 kvadratmeter3, til en verdi av ca. 7 mrd. kroner. Samlet 

er driftsbudsjettet til Eiendom i 2014 på 102,3 millioner kroner4.  

1.1 Formål og problemstilling 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunens eiendommer blir 

forvaltet, driftet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende vedtak, 

rutiner og retningslinjer på området. 

Følgende problemstillinger søkes besvart: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer og 

blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av 

kommunens bygninger i Asker kommune? 

1.2 Avgrensing 

Undersøkelsen omfatter forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens 

formålsbygg. Forvaltningsrevisjonen dekker ikke FDV av kommunens utleieboliger eller 

ubebygde eiendommer. 

Videre har vi ikke vurdert FDV-utgifter opp mot korrekt skille mellom føringer i 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet.5 Om en eventuell utgift kan klassifiseres som 

investeringsutgift er avhengig av om en kan se på det som en påkostning eller en 

oppgradering. 

I forbindelse med igangsatte eller planlagte ENØK prosjekt/energibesparende tiltak har vi 

ikke gått nærmere inn på hvilke resultat og konsekvenser dette har gitt for kommunen, 

men kun gitt opplysninger om hvilke tiltak og prosjekter som er igangsatt eller planlagt 

for fremtiden. 

1.3 Vurderingskriterier  

Vurderingskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det området som er gjenstand 

for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. 

Vurderingskriterier kan være både lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av staten, 

eller kommunes politiske vedtak og forutsetninger. 

                                           
1 Tjenesteanalyse 2012 
2 HP 2014 -2017 
3 255 000 m2 er formålsbygg 
4 HP 2014-2017 
5 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, KRS nr. 4 
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Vurderingskriteriene som er benyttet i undersøkelsen er bl.a. utledet fra bestemmelser 

fastsatt i kommuneloven, kriterier for god eiendomsforvaltning slik de framkommer av 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle og normtall for kostnader knyttet til 

FDV av kommunal eiendom.  

Vurderingskriterier som er aktuelle i denne undersøkelsen presenteres under den enkelte 

problemstilling. 

1.4 Metode 

Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001.6 Prosjektets problemstillinger tilsier at 

tilnærmingen og metoden varierer. Nedenfor følger en kort oppsummering av 

framgangsmåten for å besvare de enkelte problemstillingene: 

Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer og blir 

strategiene fulgt? 

Fakta- og kriteriegrunnlaget bygger på en gjennomgang av politiske vedtak fra og med 

2011, og rapportering på oppfølgingen av dem7. Vi har forespurt personer i Eiendom der 

vi ikke har sett det vært rapportert om oppfølging av vedtakene. 

Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

Faktagrunnlaget baserer seg på en gjennomgang av interne rutiner, kombinert med 

innsamlet intervjudata. Vi har også, gjennom tilgang til datasystemene ISY Eiendom og 

IK-bygg, vurdert og utført egne analyser av informasjon som EDF selv bruker for å 

planlegge og prioritere vedlikeholdstiltak. Analysene er gjort på et utvalg av 20 

formålsbygg. Utvalget er trukket tilfeldig, men innenfor ulike typer bygg (skoler, 

barnehager, kontorbygg, institusjoner og idrettsbygg). Vi har også sørget for at like 

mange bygg fra team sør og team nord er representert. Totalt i utvalget var det 

registrert 246 vedlikeholdsbehov i 2013. Andelen registrerte vedlikeholdsbehov er 

imidlertid større for team nord enn team sør. På grunnlag av intervjudata mener vi at 

denne forskjellen kan skyldes ulike måter å registrere på, vel så mye som et uttrykk for 

reelle forskjeller i vedlikeholdsbehov. 

Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av kommunens 

bygninger i Asker kommune? 

Faktagrunnlaget bygger på en sammenstilling og analyse av KOSTRA–tall. Forklaringer 

på tallene er bl.a. hentet fra Tjenesteanalyse 2011 og 2012 utarbeidet av Eiendom. 

Tjenesteanalyse for 2013 forelå ikke ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Alle faktaopplysninger i rapporten er gjennomgått og bekreftet av de reviderte. 

1.5 Presentasjon av virksomheten og begrepsavklaring 

Tjenesteområdet Eiendom forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale 

bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.  

 

 

                                           
6 Standard for forvaltningsrevisjon. 
7 Fra kommunens årsrapporter m.v. 
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Som nevnt i avgrensingen er undersøkelsen rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold 

(FDV) av kommunens formålsbygg. Dette gjør at vår undersøkelse i hovedsak omfatter 

virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning (EDF).  Avdelingen har det operative ansvaret 

for kommunens bygningsmasse og står i prinsippet som eier. Avdelingen skal sørge for at 

bygningsmassen forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte og således 

fungerer optimalt for brukerne. Forvaltning og drift av bygningsmassen er fordelt mellom 

team; team sør, team nord, spesialister og team boliger. Samtidig er det egen gruppe 

med fagpersoner for ventilasjon og energi/ENØK, driftsoperatørgruppe og service- og 

vedlikeholds gruppe.8 

Kapittel 2 omhandler overordnede strategier som ligger til grunn for forvaltningen av 

kommunens eiendommer. Enkelte punkter går her utover EDFs ansvarsområde. 

 

Tabellen under viser en oversikt over kommunens formålsbygg 

 
 

Drift og vedlikehold er aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde en bygning eller 

bygningsdelens funksjon på et fastsatt nivå over en forventet levetid. 

Drift 

Drift er ettersyn og kontroller som er nødvendige for at bygningsdeler og byggverk skal 

fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav. Det omfatter blant annet 

lovpålagte tilsyn som brannvern/brannsikring, heiskontroll, osv. samt ettersyn, kontroll, 

oppfølging og justering/regulering av tekniske anlegg og systemer normalt innenfor et 

år. Service og serviceavtaler på tekniske anlegg inklusive utskiftinger av mindre 

                                           
8 http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Eiendomsforvaltningen/Eiendomsdrift-og-
forvaltning/Forvaltningsavdelingen/ 

Type bygg Antall enheter Areal i kvm

Administrasjonslokaler 12 18 668

Førskolelokaler 21 13 905

Skoler 25 129 748

Institusjonslokaler 5 37 220

Idrettsbygg 14 32 314

Kulturbygg 25 19 316

Sum 251 171
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komponenter og forbruksmateriell samt lønn til driftspersonell, energi, utgifter til vakt og 

sikring, snøbrøyting, og grønt skjøtsel er også en del av driften.  

Vedlikehold – planlagt og løpende 

Vedlikehold kan deles inn i tre hovedkategorier: 

1. Løpende vedlikehold er i hovedsak arbeider som må utføres for å rette opp 

uforutsette skader eller mangler. 

2. Planlagt vedlikehold er forebyggende og planlagte tiltak som må forventes å være 

nødvendige for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje.  

3. Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi. Eksempler på 

dette er utskifting av fasadekledning, vinduer, gulvbelegg og ventilasjonsanlegg.  

Forvaltning 

Forvaltning omfatter kostnader til eiendomsledelse, økonomisk styring og administrasjon. 

Dette er utgifter som påløper en bygning uansett om den er i drift eller ikke. I disse 

kostnadene inngår blant annet utgifter til forsikring, lønn til eget administrativt og 

økonomisk personale, overordnet drifts- og vedlikeholdsplanlegging, analyser og 

utredninger, tilstandsanalyser, brannvernledelse, juridisk bistand osv.  

ISY 

Eiendomsdrift og forvaltning bruker et forvaltningssystem levert av Norconsult AS, som 

går under betegnelsen ISY. Forvaltningssystemet gir en indikasjon på fremtidig 

vedlikeholdsbehov. 

 

 

Framstilling 

Eiendomsområdet har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er 

aktiv i ulike nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt 

inntrykk er at tilstanden på kommunens eiendommer er god.  Kommunen har både vilje 

og ressurser til å prioritere vedlikeholdet. 

Revisjonen har imidlertid fokus på forbedringsområder innenfor området FDV Eiendom. 

 



FDV Eiendom 
 

 

11 

 

2 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen 
av kommunens eiendommer og blir strategiene 
fulgt? 

2.1 Vurderingskriterier 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle gir føringer på hva som kjennetegner 

en god eiendomsforvaltning. Et av kriteriene er at det foreligger overordnede politisk 

bestemte mål, strategier og planer for eiendommene og forvaltningen som skal ivareta 

disse. 9 Det kan argumenteres for at slike mål, strategier og planer gir kriteriene for hva 

som er god forvaltning av eiendommene i kommunen. 

En eiendomsstrategi er å fastlegge formålet med å eie eiendom, hvilke eiendommer 

(eventuelt hvilke typer) eiendommer som det er interessant å eie, fremgangsmåter for å 

anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom, mål og rammebetingelser for 

administrativt nivå.10 En eiendomsstrategi bør inneholde: 

 Investeringsanalyser og totaløkonomiske beregninger (årskostnader og tilhørende 

inntektsstrømmer) 

 En overordnet strategi for vedlikehold og utvikling 

 Miljøstrategi 

 Strategi for tilgjengelighet og universell utforming 

 Sikkerhetsstrategi 

 

Kommunestyret har gjennom gjeldende reglement delegert til formannskapet å forestå 

den overordnede styring av kommunens eiendommer, herunder gi retningslinjer for 

driften av eiendommene.11 

I kommuneloven er det bestemmelser om at administrasjonssjefen skal sørge for at 

saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at politiske vedtak 

blir iverksatt.12  

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

 

  Det bør foreligge strategier for forvaltningen av kommunens eiendommer  

 De politiske vedtakene knyttet til forvaltningen av kommunens eiendommer skal 

være iverksatt  

 

 

Sta 

2.2 Fakta 

 Det bør foreligge overordnede strategier for forvaltning av 2.2.1

kommunens eiendommer. 

I 2011 behandlet formannskapet saken Om eiendomsfunksjonen – ledelse, organisering 

og styring av eiendomsforvaltningen13. I saksfremstillingen framkommer at mål og 

strategier for kommunal eiendomsmasse skal innarbeides i kommunale plandokumenter 

der det er naturlig.14 I Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015 

er det beskrevet planer for anleggsutvikling av idrettsanlegg. Energi og klimaplan 2009-

                                           
9 NOU 2004:22, s. 107 
10 NOU 2004:22, s. 37 
11 Fra FSK 67/11 
12 Kommuneloven § 23.2 
13 Formannskapet møte 05.04.2011, sak 67/11. 
14 FSK 67/11 



FDV Eiendom 
 

 

12 

 

2020 angir mål for energibruk i kommunale bygg. Boligsosialt utviklingsprogram – 

programplan 2012-2015 angir strategier for å øke boligkapasiteten for særskilt 

vanskeligstilte.  

I saken nevnt over ble det også vedtatt at rådmannen skulle legge fram flere saker 

relatert til politisk styring av kommunal eiendomsforvaltning innen utgangen av første 

halvår 2012. Disse var bl.a.: 

 Normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av 

kommunale formålsbygg (arealeffektivitet, miljøklassifisering, 

energiøkonomisering, universell utforming). 

 Sak om prinsipper for årlig avsetning av midler til verdibevarende vedlikehold, og 

hvordan prioritering og rapportering om bruk av midlene skal skje. 

 Prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet om 

forretningsmessig drift. 

 Sak om prinsippene for strategisk grunnerverv (kjøp og salg av eiendommer) i 

den hensikt å tilrettelegge for fremtidige formålsbygg og fremtidig steds- og 

samfunnsutvikling. 

Sak om normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av 

kommunale formålsbygg er per i dag ikke fremmet. Det er heller ikke sak om prinsippene 

for strategisk grunnerverv.  

Saken Vedlikehold av kommunens eiendommer ble fremmet til politisk behandling i 

formannskapet i april 2012.  Det ble vedtatt følgende: 

1. Vedlikeholdet av kommunens eiendommer planlegges og gjennomføres slik at 

følgende prinsipper ivaretas: 

a. Bygningenes verdi og funksjon opprettholdes 

b. Sikkerhet og HMS ivaretas 

c. Komfort, estetikk, miljø og energikrav hensyntas 

2. Ved endringer i eiendomsporteføljen (tilgang/avgang av bygg) søkes kommunens 

FDV-budsjett korrigert med 1 % av prosjektkostnaden 

3. For 2012 fordeles vedlikeholdsbudsjettet på følgende måte: (ikke gjengitt) 

4. Vedlikehold rapporteres i kvartalsrapporten. Rapporten søker å vise 

sammenligninger med relevante nøkkeltall 

5. Om rådmannen ser at det er grunn til å justere vedlikeholdsnivået ift HP-vedtaket 

legges det fram for politisk behandling. 

Sak om vedlikehold av kommunens eiendommer er fremmet for formannskapet også i 

2013 og 2014. I hovedsak er det hvordan det årets vedlikeholdsmidler skal disponeres 

som blir endret i disse sakene. 

Sak om prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet om 

forretningsmessig drift ble lagt fram til behandling i formannskapet i 2011.15 Følgende 

vedtak ble fattet: 

1. Gjeldende krav om at forvaltning av kommunale eiendommer skal skje etter 

forretningsmessige prinsipper videreføres. 

2. Rådmannen legger fram for politisk behandling saker om utleie av kommunal 

eiendom til eksterne leietakere som ikke skal skje til antatt markedsleie. 

3. Følgende prinsipper skal sikre midler til vedlikehold av utleide bygg: 

a. Ved utleie av kommunale bygg til antatt markedsleie, skal leieinntektene 

gå til å sikre at bygget blir vedlikeholdt etter forretningsmessige prinsipper 

b. Ved utleie av kommunale bygg til subsidiert leie, skal det sikres avsatt 

midler til verdibevarende vedlikehold 

c. Subsidie-elementet ved utleie av kommunale eiendommer skal 

synliggjøres og dekkes inn på det tjenesteområdet som tilgodeses ved 

subsidieringen 

                                           
15 FSK 93/11 – møtedato 10.05.2011 
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4. Rådmannen legger fram politisk sak med forslag til prinsipper for utleie av 

kategorier leieobjekter som kan bidra til likebehandling og større grad av 

forutberegnelighet.  

I forhold til vedlikeholdsstrategi behandlet Formannskapet i 2011 også sak om 

Kommunale bygg med kulturhistorisk verdi.16 Bakgrunnen for saken var en 

tilstandsrapport utarbeidet for Asker kommunens bygninger som var registrert i SEFRAK-

registeret17. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Tilstandsrapport for bygg med kulturhistorisk verdi […] legges til grunn for 

restaureringen av disse bygningene. Ved prioritering av midlene legges følgende 

kriterier til grunn: 

a. Hvilken farge tiltaket er gitt i tilstandsrapporten. Tiltak med rød farge 

prioriterer foran hhv gul og grønn 

b. Byggets formål (bruk) 

c. Byggets kulturhistoriske verdi 

2. Tiltakene finansieres gjennom særskilte midler avsatt til formålet i HP 2011-2014 

og i det ordinære vedlikeholdsbudsjettet 

3. Rådmannen foreslår hvert år gjennom handlingsprogrammet hvilke bygg som skal 

prioriteres innenfor årets ramme. Det vil samtidig bli vurdert hvilket formål som 

bygget kan benyttes til. 

4. Kommunens forvaltere av kommunale bygg med kulturhistorisk verdi skal aktivt 

søke støtte hos overordnede myndigheter, legater og stipender som bidrag til 

finansiering av rehabilitering og utvikling av disse. 

5. Det lages en helhetlig plan for bygg med kulturhistorisk verdi, som strekker seg 

utover hvert budsjettår. 

Energi og klimaplan 2009-2020 og Energi og klimaplan 2013-2030 angir miljømål for 

energibruk i kommunale bygg.  Det fremgår av planen at man i perioden blant annet vil 

fase ut fossile energikilder i kommunale bygg og redusere energiforbruket med 30 

prosent innen 2020 sett i forhold til 2007 tall. Hvordan målene skal nås er blant annet 

berørt i FSK-sak 134/11 ENØK fase 2 - Energi og miljøsparetiltak i kommunale bygg. 

Følgende vedtak ble fattet:  

Enøk fase 2 gjennomføres innenfor rammene gitt i handlingsprogrammet og med 

følgende tiltakspakke: 

a. Gjennomføring av EPC – Energisparekontrakter med garantert besparelse 

b. Energimerking av bygg 

c. Utfasing av oljebaserte fyringsanlegg 

d. Optimalisert bruk av SD-anlegg (sentral driftskontroll) 

e. Innføring av LED-belysning og lysstyring. 

2. Energisparende tiltak i Risengaområdet og ENØK i kirker innarbeides i EPC-

utlysningen 

 De politiske vedtakene knyttet til forvaltningen av kommunens 2.2.2

eiendommer skal være fulgt opp. 

Nedenfor gir vi en skjematisk framstilling av oppfølgingen av vedtakene referert over. 

Dette gjelder sak om vedlikehold av kommunens eiendommer, sak om kommunale bygg 

med kulturhistorisk verdi, sak om prinsippavklaring for utleie av kommunale bygg og sak 

om ENØK i kommunale bygg. Innenfor rammen av dette prosjektet har vi ikke hatt 

mulighet til å gå i detaljer på oppfølgingen av alle vedtakene. Dette fordi vedtakene gir 

mer langsiktige føringer for forvaltningen av kommunens eiendommer, noe som vil være 

omfattende å undersøke fullstendig. For enkelte punkter har vi bare undersøkt om det er 

rapportert på oppfølgingen av vedtakene.  Det er dog sjelden vedtatt at det skal 

rapporteres tilbake til politisk utvalg om oppfølgingen. Enkelte av vedtakenes punkter er 

                                           
16 FSK 30/11 – møtedato  
17 SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner 
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behandlet andre steder i rapporten, som for eksempel om vedlikeholdet planlegges og 

gjennomføres i henhold til vedtatte prinsipper. Disse omtales derfor ikke her. 

 

FSK-sak Vedlikehold av kommunens eiendommer 

Vedlikeholdet av kommunens eiendommer planlegges 
og gjennomføres slik at følgende prinsipper ivaretas: 

 Bygningenes verdi og funksjon opprettholdes 
 Sikkerhet og HMS ivaretas 
 Komfort, estetikk, miljø og energikrav 

hensyntas 

Punktet omtales nærmere i kapittel 3. 

 

Ved endringer i eiendomsporteføljen (tilgang/avgang 
av bygg) søkes kommunens FDV-budsjett korrigert 
med 1 % av prosjektkostnaden 

 

Synes fulgt opp. I halvårsrapporten for 2013 bes det 
om at vedlikeholdsbudsjettet økes med 0,4 millioner 
kroner på grunn av Nybygget Holmen flerbrukshall og 
0,1 mill i forbindelse med Mellom-Nes midlertidige 
paviljonger. Vi har imidlertid ikke undersøkt 
fullstendigheten. 

For 2012 fordeles vedlikeholdsbudsjettet på følgende 
måte: (ikke gjengitt) 

 

Vedlikehold rapporteres i kvartalsrapporten. 
Rapporten søker å vise sammenligninger med 
relevante nøkkeltall 

Det er ikke rapportert særskilt om vedlikehold i 
kvartalsrapportene. 

Om rådmannen ser at det er grunn til å justere 
vedlikeholdsnivået ift HP-vedtaket legges det fram for 
politisk behandling. 

Vedlikeholdsnivået er justert både i 2012 og i 2013 i 
forhold til nivået beskrevet i HP. 

Vi kan ikke se at justeringen er lagt fram til politisk 
behandling jamfør vedtaket. 

 

FSK 30/11 Kommunale bygg med kulturhistorisk verdi 

Tilstandsrapport for bygg med kulturhistorisk verdi […] 
legges til grunn for restaureringen av disse 
bygningene. Ved prioritering av midlene legges 
følgende kriterier til grunn: 

 Hvilken farge tiltaket er gitt i 
tilstandsrapporten. Tiltak med rød farge 
prioriterer foran hhv gul og grønn 

 Byggets formål (bruk) 
 Byggets kulturhistoriske verdi 

Punktet er for omfattende til at vi undersøker 
oppfølgingen i sin helhet. Vi har sett om tiltak «i rød 
kategori» er oppført i vedlikeholdsplaner for et utvalg 
kulturhistoriske bygg, noe de er (dette betyr ikke at 
tiltakene nødvendigvis blir utført). Se for øvrig 
kapittel 3 og pkt 5 under. 

Tiltakene finansieres gjennom særskilte midler avsatt 
til formålet i HP 2011-2014 og i det ordinære 
vedlikeholdsbudsjettet. 

Fulgt opp. Det er årlig avsatt 5 millioner i 
investeringsbudsjettet for restaurering av kommunale 
kulturminnebygg.  

Rådmannen foreslår hvert år gjennom 
handlingsprogrammet hvilke bygg som skal prioriteres 
innenfor årets ramme. Det vil samtidig bli vurdert 
hvilket formål som bygget kan benyttes til. 

Delvis fulgt opp. Hvilke bygg som midlene skal 
benyttes til er omtalt i HP 2012-2015 og HP 2013-
2016, men så vidt vi kan se ikke i HP 2014-2017 

 

Kommunens forvaltere av kommunale bygg med 
kulturhistorisk verdi skal aktivt søke støtte hos 
overordnede myndigheter, legater og stipender som 
bidrag til finansiering av rehabilitering og utvikling av 
disse. 

Fulgt opp. Eks. ble det søkt (og innvilget) 1 mill kr i 
spillemidler i fbm rehabilitering av Esviken. Det ble 
også søkt om midler fra Norsk kulturminnefond, men 
dette ble avslått. Ved rehabilitering av butikkhuset på 
Langåra ble det søkt om kr 600 000 fra 
sparebankstiftelsen, men dette ble avslått.18 

                                           
18 Opplyst i e-post av 16.8.2014 
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Det lages en helhetlig plan for bygg med 
kulturhistorisk verdi, som strekker seg utover hvert 
budsjettår. 

Sak ble fremlagt 16/9-14 i formannskapet. Vedtak 
ikke publisert per 23/9-14. 

 

FSK-sak 134/11 Enøk fase 2 – Energi og miljøsparetiltak i kommunale bygg. 

Enøk fase 2 gjennomføres innenfor rammene gitt i 
handlingsprogrammet og med følgende 
tiltakspakke: 

 

Gjennomføring av EPC – Energisparekontrakter med 
garantert besparelse 

Fulgt opp. Det ble inngått EPC-kontrakter våren 
2012 med AF-gruppen, en avtale som løper fram til 
2015 og omfatter 29 bygg og anlegg 

Energimerking av bygg Vedtaket er fulgt opp. Så nær som alle formålsbygg 
er energimerket. Noen er utelatt på grunn av 
rehabilitering 

Utfasing av oljebaserte fyringsanlegg Vedtaket er fulgt opp. Det er rapportert om 7 
kommunale bygg hvor oljebaserte fyringsanlegg er 
faset ut. 

Optimalisert bruk av SD-anlegg (sentral driftskontroll) Det er ikke rapportert på vedtaket. Vi får opplyst at 
det er gjort en analyse av eksisterende SD-anlegg 
og at det jobbes mot å koble anlegg opp mot felles 
servere på Jørgensløkka. Se for øvrig kap 4. 

Innføring av LED-belysning og lysstyring. Det er ikke rapportert om egne, nye prosjekter 
knyttet til LED-lys 

 

FSK 93/11 Prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet 

om forretningsmessig drift. 

Gjeldende krav om at forvaltning av kommunale 
eiendommer skal skje etter forretningsmessige 
prinsipper videreføres. 

Ingen endringer i fht tidligere prinsipp. 

Rådmannen legger fram for politisk behandling saker 
om utleie av kommunal eiendom til eksterne leietakere 
som ikke skal skje til antatt markedsleie 

Vedtaket synes fulgt opp, blant annet gjennom sak 
om utleie av esviken (FSK 40/13) og utleie av 
Halvorsenhytta (FSK 160/13) 

Følgende prinsipper skal sikre midler til vedlikehold av 
utleide bygg: 

 Ved utleie av kommunale bygg til antatt 

markedsleie, skal leieinntektene gå til å sikre at 

bygget blir vedlikeholdt etter forretningsmessige 

prinsipper 

 Ved utleie av kommunale bygg til subsidiert leie, 

skal det sikres midler til verdibevarende vedlikehold 

 Subsidie-elementet ved utleie av kommunale 

eiendommer skal synliggjøres og dekkes inn på det 

tjenesteområdet som tilgodeses ved subsidieringen 

Vi har ikke sett det rapportert i fht vedtaket. Det er 
heller ikke vist til vedtatte prinsipper i årlig sak om 
vedlikehold av kommunens eiendommer. Punktet er 
omfattende og vi har ikke gjort nærmere 
undersøkelse i fht oppfølgingen. 

Rådmannen legger fram politisk sak med forslag til 
prinsipper for utleie av kategorier leieobjekter som kan 
bidra til likebehandling og større grad av 
forutberegnelighet 

Sak er utarbeidet,19 men ikke fremmet. 

                                           
19 ESA 12/106433 
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2.3 Revisjonens vurderinger 

Innledningsvis viste vi til anbefalinger om hva en eiendomsstrategi bør inneholde, 

herunder investeringsanalyser og totaløkonomiske beregninger, en overordnet strategi 

for vedlikehold og utvikling, miljøstrategi, tilgjengelighet og universell utforming og 

sikkerhetsstrategi.  

Kommunen har utarbeidet noen egne strategidokumenter, for eksempel strategi for 

vedlikehold og miljøstrategi. I tillegg er det vedtatt prinsipper for utleie av kommunal 

eiendom. Samtidig framkommer en del mål og strategier for kommunens eiendommer i 

sektorplaner, HP og gjennom andre politiske vedtak. Det kan vurderes om det er 

hensiktsmessig å samle politiske føringer for forvaltningen av kommunens eiendommer i 

ett overordnet strategidokument for å sikre oversikten. 

Vi ser at enkelte vedtak ikke er fulgt opp. Andre vedtak er det vanskelig å si med 

sikkerhet om følges opp. Grunnen til det er vedtakenes langsiktige karakter og at det 

ikke er krav om rapportering om iverksettelsen. Vi har heller ikke gått inn på hvor i 

administrasjonen ansvaret for oppfølgingen av vedtakene formelt sett ligger, eventuelt 

hvor det har sviktet. 

Sak om prinsippene for strategisk grunnerverv (kjøp og salg av eiendommer) og sak om 

normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av kommunale 

formålsbygg skulle vært fremmet i 2012, men er per i dag ikke fremmet. 

I sak om vedlikehold av kommunens eiendommer ble det vedtatt at vedlikehold skal 

rapporteres i kvartalsrapporten og at justeringer i vedlikeholdsnivået skulle legges fram 

til politisk behandling. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp. 

Det er ikke lagt fram politisk sak med forslag til prinsipper for utleie av kategorier 

leieobjekter, i henhold til vedtaket i FSK-sak 93/11. 

Det anbefales at det redegjøres for status for ikke framlagte saker. 
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3 Har kommunen et planmessig og verdibevarende 
vedlikehold? 

3.1 Vurderingskriterier 

En forutsetning for et planmessig og verdibevarende vedlikehold er at det finnes en god 

oversikt over bygningene og den tilstanden byggene er i. I NOU 2004 knyttes planmessig 

vedlikehold til systemer og verktøy som kartlegger det langsiktige vedlikeholdsbehovet20. 

God dokumentasjon av tilstand og behov er en viktig forutsetning for at vedlikeholdet blir 

prioritert. 

I sak om vedlikehold av kommunens eiendommer er det vedtatt at vedlikeholdet av 

kommunens eiendommer planlegges og gjennomføres slik at følgende prinsipper 

ivaretas: 

 Bygningens verdi og funksjon opprettholdes 

 Sikkerhet og HMS ivaretas 

 Komfort og estetikk (miljø og energikrav) hensyntas 

Det meste av vedlikeholdet på kommunens eiendommer utføres av eksterne 

leverandører. Tjenestekjøp innebærer i seg selv en risiko for misligheter og korrupsjon. 

Dette betyr at kommunen må ha betryggende interne rutiner som sikrer kontroll med 

bestilte vedlikeholdsoppdrag. Etter reglementet for attestasjon og anvisning skal den 

som attesterer et krav gå god for kravets gyldighet. Dette innebærer bl.a. å kontrollere 

at leveransen er mottatt og i samsvar med den bestillingen som er gjort og at kravet er 

framsatt med de priser og rabatter som er avtalt. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister  

 EDF21 bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold 

til vedtatte strategi 

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag 

 

 

Sta 

 

3.2 Fakta 

 Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister 3.2.1

Alle kommunens eiendommer og bygninger skal være registrert i dataprogrammet ISY-

eiendom, som er forvaltningssystemet som benyttes av Eiendom. Her registreres også 

ubebygd eiendom og utearealer. Det lagres informasjon om blant annet byggeår, areal 

og bygningstype. Vi har fått opplyst at registeret gir en fullstendig oversikt over 

eiendommene som kommunen eier. 

Når kommunen kjøper eller selger eiendommer legges oppdateringene manuelt inn i ISY. 

I hovedsak gjøres dette av Controller på EDF, men også av forvalterne. Det er ingen 

skriftlig rutine på hvordan oppdateringer i eiendomsregisteret skal gjøres eller meldes. 

 

                                           
20 NOU 2004:22, s. 90 
21 Virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning 
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 EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes 3.2.2

tilstand og vedlikeholdsbehov 

 

Kilder til informasjon om tilstand og vedlikeholdsbehov 

Tilstandsbefaringer 

Tilstandsbefaringer skal etter vedlikeholdsstrategien utføres hvert år på alle kommunale 

bygg.22  En tilstandsbefaring innebærer en visuell kontroll av hele bygget, og enkle 

målinger dersom det anses nødvendig. Ansvaret med å gjennomføre tilstandsbefaringer 

er tillagt eiendomsforvalterne. 

Det skal også avholdes årlige dialogmøter mellom eiendomsforvalterne og brukerne av 

bygget. Hensikten er å formidle/drøfte årets vedlikeholdstiltak.  

I praksis gjennomføres ikke tilstandsbefaringer årlig. Dette begrunnes med manglende 

kapasitet og at det ikke er faglig nødvendig. Vårt inntrykk er videre at skillet mellom 

dialogmøter og tilstandsbefaringer i praksis heller ikke er like skarpt som i 

rutinebeskrivelsen. Fordi rutinen ikke følges, varierer også praksis mellom forvalterne 

med hvordan tilstand- og vedlikeholdsbehovskartlegging gjennomføres. Vår 

gjennomgang av et utvalg bygg viser likevel at det i all hovedsak avholdes årlige møter 

med brukerne av bygget der vedlikehold er tema.  

Regelmessig tilsyn av driftsoperatørene.  

Alle store formålsbygg har egne driftsoperatører, hvis hovedoppgave er å sikre at 

byggene til en hver tid er i forskriftsmessig stand. De gjennomfører blant annet månedlig 

egenkontroll av tekniske anlegg, som dokumenteres i et eget skjema. Ved regelmessig 

tilsyn av byggene får driftsoperatørene også kjennskap til andre vedlikeholdsbehov, 

enten ved selvsyn eller at bruker av bygget varsler. Vedlikeholdsbehov skal rapporteres 

videre til forvalter av bygget. På alle store formålsbygg finnes det også en driftsbok som 

sikrer kommunikasjonen mellom driftsoperatør og bruker av bygget.  

Kommunens idrettsanlegg driftes av idrett og friluft, enten av egne vaktmestere eller 

gjennom idrettslag. Forvalterne er tilknyttet EDF. Vi har fått opplyst at dette samarbeidet 

kan være utfordrende. På grunn av mindre kommunikasjon med eksterne 

driftsoperatører, får eiendomsforvalterne verken samme kjennskap eller eierforhold til 

idrettsanleggene. Fra EDFs side er det ønskelig med tettere kontakt, eventuelt å ha 

ansvaret for driftsoperatørene. Det skal nå startes opp et prosjekt hvor bl.a. 

driftsansvaret for idrettshaller skal utredes.23 

Ekstern tilstandsrapport.  

Ved behov, som når Eiendom selv mangler kompetanse, bestiller forvalter 

tilstandsvurderinger av bygningskomponenter eksternt i markedet.24  Det er også utført 

en samlet ekstern tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygg som kommunen eier. Kost-

nytte vurderinger fører likevel til at det sjeldent bestilles eksterne tilstandsanalyser av 

hele bygninger. 

Andre kilder.  

Registrering av vedlikeholdsbehov framkommer også fra kilder som offentlige pålegg, 

nye lovkrav, branntilsyn, meldinger fra verneombud, ansatte, brukerundersøkelse, 

skoleportalen m.v. 

Dokumentasjon av byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov 

ISY.  

                                           
22 Fra Eiendoms vedlikeholdsstrategi 
23 Komité for teknikk, kultur og fritid, møte 21.8.2014, sak 14/35. 
24 Inneværende år er det eksempelvis bestilt tilstandsvurdering på tak i Gml. Røykenvei 9-11 og Vollenhallen 
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Alle vedlikeholdsbehov skal registreres av eiendomsforvalterne i forvaltningssystemet 

ISY.  

Vedlikeholdsbehovene registreres på en skala fra 1-3.25 Denne måten å registrere 

behovene på bygger på NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk som opererer med 

begrepene tilstandsgrad og konsekvensgrad. 

 

Tilstandsgrad Konsekvensgrad 

1 Svake symptomer 1 Små konsekvenser 

2 Middels kraftige symtomer 2 Middels store konsekvenser 

3 Kraftige symptomer 3 Store konsekvenser 

I henhold til standarden kan det spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn, 

som sikkerhet (brannsikkerhet, bæreevne), helse/miljø (luftkvalitet og støy), økonomi 

(vedlikehold, følgeskader mm) og estetikk (overflater, renhold etc.). 

I ISY presenteres disse vurderingene samlet med ett tall, uten nærmere angivelse av 

hvilke vurderinger som er lagt til grunn. 

Når et vedlikeholdstiltak er utført, skal det registreres som «ferdig» i ISY. Denne 

praksisen begynte EDF med først i 2013.  

ISY skal gi en oversikt over kjente vedlikeholdsbehov på bygningene. Systemet gir 

derimot ingen «oversiktsbilder» over tilstanden på kommunens bygninger. Videre 

framkommer det at det er en del «feil» med hensyn til registrerte vedlikeholdsbehov. 

Vårt inntrykk er at forvalterne bruker systemet på litt ulik måte og vi er usikre på 

fullstendigheten av registrerte behov. 

I forbindelse med at det nå tas ut rapporter fra ISY med hensyn til BMS-mål om utførelse 

av planlagt vedlikehold, jobbes det mot mer enhetlig og pålitelig registrering.  

IK-bygg 

IK-bygg26 er et nettbasert dataprogram for tilstandsanalyse i forhold til helse, miljø og 

sikkerhet. Programmet synligjør tilstanden med «trafikklysmetoden», og gir mulighet for 

å sammenligne byggenes tilstand med hverandre og over år. Programmet bygger på NS 

3424 og består av 242 spørsmål som skal besvares av forvalter og driftsoperatørene. 

Også bruker og eier av bygget blir bedt om å svare på utvalgte spørsmål i 

tilstandsanalysen. 

Etter EDFs rutine skal de årlige tilstandsanalysene utføres etter metoden til IK-bygg web. 

Tilstandsanalysen i IK-bygg skal så legges til grunn for prioritering av 

vedlikeholdsinnsats. Eiendom har hatt programmet siden 2009, men ikke tatt det i bruk 

før 2012.  

Bare kommunens skoler og barnehager er fullstendig registrert i IK-bygg, og etter det vi 

har forstått ble tilstandsregistreringen i IK-bygg foretatt som en engangsregistrering i 

2012, ut fra den informasjonen en hadde om byggene fra før. 

Programmet brukes ikke aktivt verken av eiendomsforvalterne eller driftsoperatørene. 

Rutinen for å bruke systemet er ikke implementert. Slik systemet brukes i dag har det 

liten nytte i vedlikeholdsplanlegging. 

Det er heller ingen mulighet til å overføre informasjon elektronisk mellom IK-bygg og 

ISY, noe som gjør det tidkrevende å holde begge systemene oppdatert. 

                                           
25 EDF begynte med dette i 2013 
26 IK står for internkontroll 
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Både forvaltere og driftsoperatører ønsker seg ett system som også er tilrettelagt for 

bruk på smarttelefon/nettbrett. Per i dag dokumenteres vedlikeholdsbehov og tilstand i 

ulike papirdokumenter (som notater og referater), og må deretter overføres til 

elektroniske systemer som ISY og IK-bygg. 

Ved årsskiftet 2013/2014 ble det satt i gang et prosjekt for å analysere behov og krav til 

et system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-system). Prosjektet har 

imidlertid stoppet opp i påvente av ny prosjektleder som må hentes eksternt. 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og 3.2.3

utføres i henhold til vedtatte strategi. 

EDF har mål om en fornuftig kombinasjon av planlagt og løpende vedlikehold, noe som 

skal gi det mest kostnadseffektive vedlikeholdet. I 2012 var målet at halvparten av 

vedlikeholdet skulle være planlagt, dette måltallet ble for 2014 økt til 70 prosent. 

Vedlikeholdsplanene utarbeides i ISY. Systemet gir mulighet for å legge inn 

vedlikeholdstiltak for 10 år framover, eller med faste intervaller. 

I praksis utarbeides vedlikeholdsplanene for ett år av gangen. Vår gjennomgang av 

vedlikeholdsplanene viser at det kun unntaksvis er lagt inn tiltak som er planlagt utført 

lenger fram i tid enn i 2015.27 Derimot har vi flere eksempler på at tiltak skyves på fra år 

til annet.  

I ISY er det registrert vedlikeholdsbehov tilbake til 2004 som ikke har blitt prioritert 

utført.28 Etter våre analyser tar det gjennomsnittlig 2 år fra et vedlikeholdsbehov ble 

registrert, til tiltak er utført. Halvparten av tiltakene ble utført samme år, eller året etter 

behovet ble registrert. 

EDF skriver i sin strategi at regelmessig tilsyn og kartlegging er vesentlig for å sikre 

utførelse i samsvar med prinsippene som er vedtatt. Som vi skrev i kapittel 3.2.2. følges 

ikke den interne rutinen med hensyn til kartlegging. 

I strategien heter det videre at alle vedlikeholdsoppdrag registreres og klassifiseres ut i 

fra tilstandsgrad og konsekvensgrad, som i kombinasjon gir grunnlag for rett prioritering. 

Som vi skrev i 3.2.2 vet vi ikke av rangeringen i ISY hvordan tilstand er vektlagt i forhold 

til konsekvens, eller type konsekvens jmf. NS 3424. Av intervjuene framgår det også at 

rangeringen av tiltakene til en viss grad er subjektiv. 

Når fastsatt vedlikeholdsbudsjett fordeles er utgangspunktet at teamene skal få midler til 

å dekke 3’er tiltakene. Deretter prioriteres 2’er tiltak. 1’er tiltak prioriteres ikke, men 

tildeles midler for eksempel dersom det utføres andre tiltak i samme bygg som gjør det 

naturlig samtidig å utføre 1’er tiltak. 

Vi har eksempler på vedlikeholdsbehov som er registrert tilbake i 2006, som nå har blitt 

prioritert ettersom det varsles som HMS-sak og klassifiseres som et 3’er tiltak. Behovene 

er ikke av en slik art som tilsier at tilstanden forringes over årene.  

Vi har i utvalget også eksempler på behov registrert i 2004, som nå er klassifisert som 

3’er tiltak, men stadig ikke er prioritert.  

Fordi rangeringen av vedlikeholdsbehovene ligger til grunn for prioriteringen av tiltak, er 

det viktig at forvalterne har en likest mulig vurdering av tilstanden. Dette for å sikre en 

riktig prioritering av vedlikeholdet på tvers av kommunens eiendommer. Tabellen under 

viser hvordan teamene har rangert vedlikeholdsbehovene i 2013, basert på utvalget av 

20 formålsbygg og 246 vedlikeholdsbehov.29  

 

                                           
27 I vårt utvalg er det ett tiltak som er planlagt utført i 2016 og ett i 2018. For mer informasjon om utvalget, se 
metodekapittel. 
28 Vi kan ikke se bor fra at noen av de eldste registrerte behovene ikke lenger er aktuelle. 
29 Se for øvrig metodekapittel. 
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Diagrammet viser at under 10 prosent av vedlikeholdsbehovene til team nord er rangert 

som 3’er tiltak mot 40 prosent av tiltakene til team sør. Motsatt er litt over halvparten av 

behovene til team nord 1’er tiltak, mens under 10 prosent av vedlikeholdsbehovene i 

bygningsmassen til team sør er rangert som 1’er tiltak. 

Budsjettet som teamene fikk til disposisjon i 2013 gjenspeiler forskjellene. Team nord 

fikk om lag 8 millioner i vedlikeholdsbudsjett, mot ca. 14, 3 millioner til tema sør. 

Teamene har ansvar for omtrent like mange eiendommer og areal, slik at vi ikke ser det 

som en forklaring på budsjettfordelingen. Det opplyses likevel at team Sør har ansvaret 

for flere skoler og barnehager enn team Nord, og at dette kan ha innvirkning på 

budsjettfordelingen. 

Vedlikeholdsbehov som er klassifisert som investering i forhold til regnskapet går ikke av 

vedlikeholdsbudsjettene til teamene, men finansieres over egne avsatte 

investeringsmidler. Det er satt opp flere forskjellige investeringspotter som skal dekke 

slikt vedlikehold. Bevilgningen for de investeringsmidlene for 2014 fordeler seg slik:  

 

Innvilgelse og fordeling av disse midlene foregår på to måter. I normale tilfelle tas 

forslag til tiltak opp på forvaltermøtet (ukentlige møter) og diskuteres igjennom der før 

eventuell innvilgelse av virksomhetsleder. 

Dog dersom det har oppstått en situasjon som krever svært rask avklaring for 

igangsettelse av tiltak, kan forvalter ta dette direkte med virksomhetsleder og få det 

godkjent. 

Større nødvendig vedlikehold (eksempel å skifte alle vinduer i et bygg) blir ofte for dyrt 

til å gjennomføre/prioritere innenfor budsjett som teamene disponerer. Forvalterne 

ønsker derfor gjerne å benytte investeringsmidler. Økonomifunksjonen er dog påpasselig 
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Team Nord Team Sør Totalt

Tiltstandkategori 3

Tilstandkategori 2

Tilstandkategori 1

Universell utforming/HC 1 mill kr

Stikkledninger 1 mill kr

Kulturminnebygg 5 mill kr

Brann 4 mill kr

ENØK (eget prosjekt) 11 mill kr

SD-anlegg skoler (prosjekt mellom eiendom og IKT 

avdelingen) 1,2 mill kr

Koordineringspott oppvekst 6 mill kr

Koordineringspott helse og omsorg 2 mill kr

Koordineringspott kultur 1 mill kr
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med korrekt skille mellom bruk av henholdsvis drift- og investeringsmidler. 

Konsekvensen kan være at nødvendig vedlikeholdstiltak blir utsatt. 

IK-bygg skal være systemet som gir et oversiktsbilde over tilstanden på kommunens 

eiendommer. Programmet brukes ikke aktivt, og systemet har liten nytteverdi med 

hensyn til planlegging av vedlikeholdet.  

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte 3.2.4

vedlikeholdsoppdrag 

Vedlikeholdstjenester kjøpes i all hovedsak fra eksterne leverandører via rammeavtaler.30 

Det er inngått parallelle rammeavtaler blant annet på bygg- og håndverkertjenester, 

elektrotjenester og malearbeid.  

Både forvaltere og driftsoperatører har bestillermyndighet. Driftsoperatørene er usikre på 

hvilken fullmakt de i så henseende formelt sett har, men de skal melde fra til forvalter 

ved «større» beløp. 

Bestillinger skal gjøres skriftlig. Fra sommeren 2014 sikres dette ved bruk av e-handel. 

Før dette ble ikke skriftlighet ved bestillinger fulgt helt i praksis. Mye av det planlagte 

vedlikeholdet gjennomgås i møte med leverandørene, som får forelagt lister over hvilke 

tiltak som skal utføres.31  Bestillingen skjedde da muntlig i slike møter. Vi har sett på et 

lite utvalg tiltak som ble gjennomført i 2013. 6 av14 oppdrag ble avtalt på slike møter.  

Leverandørene kan, innenfor visse rammer, selv legge opp en tidsplan for 

gjennomføringen, ut fra den listen de får forelagt. Forvalterne har månedlige møter med 

rammeavtaleleverandørene, hvor en gjennomgår status og framdrift for 

vedlikeholdsoppdragene. Utover slike møter er det ingen fast praksis på hvordan 

pågående eller utførte vedlikeholdsarbeider skal følges opp av EDF.  

Både driftsoperatørene, som jevnlig er ute på byggene, og bruker av bygget er kjent 

med hvilke vedlikeholdstiltak som skal utføres. Derfor mener EDF at de har god nok 

kontroll på at vedlikehold utføres i henhold til bestilling. Driftsoperatørene skal rapportere 

til forvalter om status for gjennomføringen av tiltakene.  

Dokumentasjon av utført vedlikehold er i hovedsak fakturaen for den enkelte jobben. For 

øvrig er det opp til forvalter hvordan utført vedlikehold dokumenteres og kontrolleres. Vi 

har fått opplyst at det gjøres noen visuelle kontroller av utført arbeid, men slike 

kontroller er ikke satt i system. 

Vi har gjennomgått et lite utvalg på 14 vedlikeholdstiltak som etter registreringen i ISY 

(vedlikeholdsplanen) skulle vært utført i 2013. Hensikten var å utføre kontroll av faktura 

mot bestilling. 

Det var vanskelig å kontrollere faktura for utvalgte tiltak, særlig fordi det mangler en 

referanse mellom tiltakene beskrevet i ISY, bestilling og faktura. Dette fører til at det er 

vanskelig og «matche» utførte tiltak med faktura. Det fremgår heller ikke av 

dokumentasjonen hvorvidt tiltakene er utført som avrop på rammeavtalene.32 Nedenfor 

følger en punktvis oppsummering: 

 For 8 av tiltakene fant vi ikke faktura i kommunens regnskapssystem. Vi 

forespurte forvalter om 4 av disse: 

o 3 tiltak er av faglige årsaker likevel ikke utført, derfor heller ikke fakturert 

o 1 tiltak bekreftes utført, men forvalter klarer heller ikke gjenfinne faktura. 

Vi får opplyst at tiltaket sannsynligvis er fakturert på en samlefaktura. 

 2 tiltak er bestilt i hht avtalt fastpris for oppdraget. Verken bestilling eller faktura 

er spesifisert med timepris eller materialkostnader. Vi har ikke mottatt 

                                           
30 Bare fem prosent av vedlikeholdet utføres av kommunens egne ansatte 
31 De parallelle rammeavtalene er utformet slik at sonene benytter hver sine leverandører 
32 En rapport utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort DA i aug. 2014 på oppdrag fra kommunen påpeker også 
mangelfull dokumentasjon knyttet til avrop på rammeavtalene som brukes av EDF. 
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dokumentasjon som angir grunn til at rammeavtalens prisvilkår ikke er benyttet, 

eller om det er innhentet pristilbud fra andre leverandører. Det er dog fakturert i 

hht inngåtte fastprisavtaler. 

 4 av fakturaene er tilsynelatende i henhold til rammeavtalenes prisvilkår. 

o 3 av disse har mangler ved underbilag, slik at de ikke fullt ut kan 

kontrolleres. 

Vi har fått informasjon fra eiendomsdirektør om at det er prosesser i gang for å forbedre 

anskaffelsene i EDF. Blant annet i form av å øke kompetansen om bruken av 

rammeavtalene. I et notat til KU datert 29.07.2014 skriver rådmannen at han vil 

gjennomgå rutinene for sikre at alle avrop under rammeavtaler gjøres på rett måte og 

skriftliggjøres (herunder utarbeide maler for avrop). Alle ansatte som gjennomfører 

avrop skal få opplæring i hvordan det skal gjennomføres. Det vil bli etablert kontrolltiltak 

for å sikre at rutinene etterleves. Vi har fått opplyst at det skal ansettes en egen person 

som skal jobbe med innkjøp i Eiendom. Personen skal være tilknyttet 

anskaffelsesavdelingen. 

3.3 Revisjonens vurderinger 

Den overordnede problemstillingen til dette kapittelet er om kommunen har et 

planmessig og verdibevarende vedlikehold. Dette er forsøkt besvart gjennom følgende 

fire delkriterier:  

 Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister.  

 EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov. 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold 

til vedtatte strategi. 

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag. 

Vi mener at det på nåværende tidspunkt er svakheter ved EDFs systemer og verktøy som 

gjør at vi ikke kan konkludere med at kommunen har et planmessig og verdibevarende 

vedlikehold. 

Nedenfor følger vår vurdering av de enkelte delkriteriene: 

Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister.  

Alle kommunens eiendommer skal legges inn i forvaltningssystemet ISY. Dette gjøres 

manuelt. Ansvaret for hvem som skal gjøre dette er ikke plassert, noe vi mener bør 

gjøres. 

EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov. 

EDFs interne rutine med hensyn til årlige tilstandsbefaringer for alle bygg, følges ikke. 

Årlige tilstandsbefaringer anses ikke å være faglig nødvendig.  Det føres også jevnlig 

tilsyn med kommunes bygninger på andre måter. Vi mener derfor den interne rutinen bør 

justeres. Vi mener det bør utarbeides et system som sikrer at det gjennomføres 

tilstandsbefaringer på alle bygg ut fra faglig hensiktsmessige intervaller. 

Dokumentasjonen av tilstand og vedlikeholdsbehov på kommunens bygninger er etter 

vår vurdering mangelfull. God dokumentasjon er viktig for planlegging og prioritering av 

vedlikeholdet. 

Vi mener EDF bør nedlegge en innsats i forhold til enhetlig, pålitelig og fullstendig 

registrering av vedlikeholdsbehov og tilstand. Det bør jobbes aktivt for å sikre 

oppslutning om å bruke funksjonaliteten i systemene som blir benyttet. 

EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold til 

vedtatte strategi. 
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EDF har en målsetting om å øke andelen planlagt vedlikehold, som for 2014 er satt til 70 

prosent. 

Konkrete vedlikeholdsplaner blir likevel ikke utarbeidet for mer enn ett år av gangen. Vi 

har forståelse for at endelig vedlikeholdsplan årlig må avstemmes mot budsjettet. 

Samtidig mener vi at de økonomiske rammebetingelsene er såpass stabile at det bør 

være mulig å utarbeide mer langsiktige planer for vedlikeholdet. 

Rangeringen av vedlikeholdsbehovene skal sikre en riktig prioritering i forhold til 

strategien. Det er store forskjeller mellom teamene i hvordan de rangerer 

vedlikeholdsbehovene. Vi mener slike forskjeller kan utgjøre en risiko for at vedlikeholdet 

totalt sett ikke utføres etter strategien. 

Vi mener EDF bør undersøke nærmere om fordelingen av vedlikeholdsbudsjettet og 

investeringspottene, får konsekvenser for gjennomføringen av vedtatte prinsipper for 

vedlikeholdet (altså om prioriteringene er i tråd med strategien). 

Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag. 

Det er ingen bestemt rutine for hvordan vedlikeholdsarbeider skal følges opp. I praksis 

har forvalterne jevnlige møter med leverandørene og driftsoperatørene følger opp ute.  

Når det opplyses at faktura er hoveddokumentasjonen på at et vedlikeholdstiltak er 

utført, er det kritikkverdig at det mangler referanse mellom tiltakene beskrevet i ISY, 

bestilling og faktura. Vår gjennomgang viser at det er svært vanskelig å kontrollere 

faktura mot bestilling, og også om kommunen har fått de priser og rabatter som er 

avtalt. E-handel vil sikre sporbarhet mellom bestilling og faktura, men linken mellom ISY 

og dokumentasjonen på utført vedlikeholdstiltak vil fortsatt mangle.  
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4 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for 
drift og vedlikehold av kommunens bygninger? 

4.1 Vurderingskriterier 

Kommunens eiendommer skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til 

konkurransedyktige priser.33 Det fins flere forskjellige beregnede normtall for hvor mange 

kroner per kvm som er tilstrekkelig for å ha et verdibevarende vedlikehold. 

I 2008 ble det i regi av Kommunens Sentralforbund gjennomført en kartlegging av 

tilstanden til kommunale bygninger i en rekke kommuner. Kartleggingen ble gjennomført 

av Multiconsult og PWC34. I rapporten ble det estimert normtall for normalt 

verdibevarende vedlikehold, basert på NS 3454 ”Livssykluskostnader for byggverk”. 
Gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger med 60 års levetid35 ble 

beregnet til ca. 170 kr. per kvadratmeter per år, mens med 30 års levetid ble normtallet 

beregnet til 100 kr. per kvadratmeter.  

 

I 2013 tok NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening) og Multiconsult initiativ til å gjøre 

en ny kartlegging med bruk av samme metode og verktøy som i 2008. I denne rapporten 

er normtallet beregnet til ca. 200 kr per kvm36. Normtallet er dog ikke anerkjent av KS 

grunnet muligheten for at tallet er satt for høyt og dermed kan virke unødvendig 

kostnadsdrivende. 

I HP 2012-2015 omtales vedlikehold som en høyt prioritert oppgave som styrkes med 10 

mill kr årlig fra 2012. Med den foreslåtte økningen, vil Asker kommune komme opp på KS 

sin anbefalte standard for vedlikehold.37  

Samtidig er det i sak i Formannskapet om vedlikeholdsbudsjettet for 2014,38 vedtatt et 

vedlikeholdsbudsjett på 50,4 mill kr som vil gi 155 kr per kvm i snitt for alle kommunale 

bygg. Det er presisert i saken at dette gir, etter rådmannens vurdering, et vedlikehold 

hvor bygningsmassens tilstand er uten vesentlige feil og mangler og som tilfredsstiller 

dagens forskrifter og krav til teknisk nivå med en midlere vedlikeholdsfrekvens.  

Rådmannens vurdering bygger på «Rapport om eierskap og organisering av 

eiendomsforvaltning i kommunesektoren», (Reinertsen AS, Helge Rohn, KoBE 2011). 

Rapporten legger til grunn 150 kr per kvm i vedlikehold i sin beskrivelse.  

Det har i lengre tid vært politisk oppmerksomhet knyttet til kostnadsnivået for 

Eiendomsområdet i kommunen. Tilbake i 2007 ble det blant annet fattet vedtak om at 

Sammenligninger med andre kommuner og bruk av nøkkeltall, herunder KOSTRA-tall for 

utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, skal bidra til fastsettelse av forsvarlige 

budsjettrammer til FDV og effektiv ressursbruk.39 I 2010 ble det fattet vedtak om at 

forvaltningen av deler av kommunens formålsbygg skulle settes ut på anbud i den 

hensikt å kunne gjøre systematiske sammenligninger som grunnlag i det kontinuerlige 

forbedringsarbeidet.40 I HP 2013-2016 framgår det at det skal fremmes sak om nøkkeltall 

med fokus på definering av kvalitetsindikatorer, felles normtall og vedlikeholdsetterslep. 

Det synes med andre ord som det er ønskelig å ha en klar formening om eget nivå på 

kostnadene knyttet til FDV av eiendomsmassen. 

For HP 2014-2017 er det presisert at det er et generelt siktemål at energiforbruket skal 

reduseres. 

                                           
33 Tjenesteanalyse 2012  
34 Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» Multiconsult, PWC 2008 
35 6 % kalkulasjonsrente 
36 Tilstandsbarometeret 2013, Norges Bygg- og Eiendomsforening og Multiconsult 
37 HP 2012-2015 s 110. KS standard er tatt ut fra Multiconsult rapporten i 2008. 
38 FSK 58/14 
39 Kommunestyret møte 6. februar 2007, sak 08/07. 
40 FSK 49/10. Møte 16.3.2010 
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Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Vedlikeholdskostnaden per kvadratmeter bør ligge mellom 100-170 kr.  

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på forvaltnings- og 

driftsutgiftene. 

 

4.2 Fakta 

 Vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter bør ligge mellom 100-170 4.2.1

kr. 

Nedenfor viser vi utgifter til vedlikehold for formålsbyggene i perioden 2009-2013, for 

Asker med sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 

 

Diagrammet viser at kommunen i 2013 hadde 167 kr per kvm i utgifter til vedlikehold. Til 

sammenligning var utgiftene i 2012 på 111 kr per kvm og 103 kr per kvm i 2011. Asker 

ligger høyere enn sammenlignbare kommuner og kostragruppe 13. 

Det har gjennom årene kommet flere tiltak som har bidratt til økte 

vedlikeholdsbudsjetter. I 2009 lanserte regjeringen en tiltakspakke som bl.a. ga et 

ekstraordinært vedlikeholdstilskudd til kommunesektoren for årene 2009 og 2010.41 

Videre ble vedlikeholdsbudsjettet styrket med 10 millioner kroner årlig fra 2012.42 

Asker kommune har beregnet seg frem til et normtall for kommunen på 155 kr pr kvm 

på verdibevarende vedlikehold som et akseptabelt nivå. Dette er også i sammenheng 

med tilstandsanalysen og faktiske budsjett for 2014.43  

Vedlikeholdskostnader rapportert inn til KOSTRA er kun vedlikehold som føres i 

driftsregnskapet. I investeringsregnskapet i Asker føres for eksempel oppgradering av 

bad, ny heis, branndører, varmtvannsbereder, oppgradering av garderobeforhold, 

snøfangere på tak osv. Dette kommer derfor ikke med i tallene for vedlikehold som 

rapporteres til KOSTRA. Ulik praksis for regnskapsføring i kommunene kan ha betydning 

for tallene. 

                                           
41 ST.prp. nr. 37 (2008-2009) Tiltakspakken var rettet inn mot å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningen 
av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. 
42 HP 2012-2015 
43 FSK-sak 58/14 
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KOSTRA-rapportering med splitting på kommunale formålsbygg ble gjort første gang for 

regnskapsåret 2008. Når tallene for vedlikehold brytes ned på type formålsbygg, får vi 

denne fremstillingen. 

 

Diagrammet viser at administrasjonslokaler peker seg veldig ut i 2013 med sine 387 kr 

per kvm. Dette begrunnes med at det har vært et større vedlikeholdsetterslep på 

administrasjonsbygg, og at administrasjonslokaler har blitt prioritert lavere enn bygg 

med tjenesteproduksjon de siste år.44  

Institusjonslokaler med sine 275 kr per kvm lå også høyt i forhold til andre i 2013, men 

for de tidligere årene har ikke de vært så høye. Grunnen til økningen er rehabilitering 

etter vannlekkasje på Gullhella BRS. 

Førskolelokaler har i tre av de fem siste årene ligget på over 200 kr per kvm (i 2013 205 

kr per kvm) og ikke under 150 kr per kvm i noen av årene. Førskolelokalene i Asker 

består av relativt små lokaler, noe som gir en høyere kvadratmeterpris på vedlikeholdet, 

enn for større bygg.45 I FSK-sak 65/13 er det skrevet at vedlikeholdskostnader ligger på 

et fornuftig nivå sett i forhold til byggenes alder og barnehagenes størrelse. 

Skolelokaler er lavest med sine 113 kr per kvm i 2013. Skolebyggene lå lavest også i 

2011 og 2012. Skolelokalene er de desidert største lokalene og utgjør 52 prosent av 

samlet areal av formålsbyggene. Dermed blir vedlikeholdsutgifter per kvm lavt på denne 

typen bygg. Om skolelokaler skriver Eiendom at skolene over flere år har vært prioritert 

og nå generelt holder en god standard.46 

 

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på 4.2.2

forvaltnings- og driftsutgiftene 

Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av nøkkeltall og utgifter på området, 

gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og nettverksgrupper. Eiendom utarbeider 

                                           
44 FSK 65/13 Vedlikehold av kommunens eiendommer. 
45 Tjenesteanalyse 2012 s 16 
46 FSK 65/13, FSK 58/14 
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årlig en tjenesteanalyse som gir en status på kommunens ressursinnsats, produktivitet 

og kvalitet. 

Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg rapporteres inn til KOSTRA.47 

Vi har nedenfor gjort en sammenligning av forvaltnings- og driftsutgiftene for 

eiendomsområdet med andre kommuner, kommunegruppe 13 og landet for øvrig. Vi 

viser også drift- og forvaltningsutgifter per type formålsbygg i kommunen. 

 

Areal utvikling  

 

Summen av arealet på formålsbyggene som kommunen eier har holdt seg relativt stabilt 

siden 2009. Nedgangen i areal fra 2011-2013 skyldes i hovedsak korrigeringer av feilført 

areal, som nå føres som næringsvirksomhet. Det har heller ikke vært stor endringer i 

arealet innenfor de forskjellige typene formålsbygg. Dermed kan ikke dette være en 

innvirkende faktor på forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Forvaltningsutgifter 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter 

omfatter alle kostnader til utgifter knyttet til administrasjon, forsikring av bygg samt 

skatter og avgifter.48 Forvaltningskostnader påløper uansett om bygningen er i drift eller 

ikke. 

 

                                           
47 KOmmuneSTatRapportering. 
48 Tjenesteanalysen 2012  
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Diagrammet viser at Asker kommune brukte 86 kr per kvadratmeter på forvaltning av 

formålsbygg i 2013. Det har vært en økende trend fra 64 kr per kvm i 2009 til 86 kr per 

kvm i 2013. Sammenlignet med andre kommuner og kostragruppe 13, har Asker langt 

høyere forvaltningsutgifter. 

Eiendom opplyser at noe som kan ha innvirkning på disse tallene er hvordan 

eiendomsområdet er organisert i kommunen. Enheten har eget personale for økonomi og 

merkantile funksjoner. I tillegg har avdelingen egne fagansvarlige i stab/ støtte-

funksjoner og områdene jus, energi/ENØK, ventilasjon og brann.49 Hvordan andre 

kommuner er organisert i forhold til Asker i denne sammenligningen har vi ikke 

undersøkt nærmere.  

Utgifter til drift 

Til driftsaktivitet inngår alle kostnader knyttet til oppgaver og rutiner som er nødvendige 

for at bygningen skal fungere best mulig funksjonelt, teknisk og økonomisk. Det omfatter 

generell drift og ettersyn av bygningsdeler og installasjoner, serviceavtaler på tekniske 

anlegg, oppfølging av offentlige myndighetskrav, styring av energibruk og inneklima, 

energi, renhold, avfallshåndtering, vakt og sikring samt lønn til driftspersonalet. Drift 

omfatter også kommunale avgifter til vann og avløp.50 

 

                                           
49 Tjenesteanalysen 2012 
50 Tjenesteanalysen 2012 
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For 2012 og 2013 ligger Asker litt over kostragruppe 13. Med 558 kr per kvm i 2012 og 

542 kr per kvm i 2013. Utgifter har stort sett vært økende fra 2010, men for 2013 gikk 

det litt ned. 

Sammenlignet med Bærum ligger Asker klart høyere for alle de fem siste årene, og 

omtrent på nivå med Skedsmo.  

Når vi bryter dette ned på driftsutgifter per kvm på type formålsbygg, får vi følgende 

resultat.51 

 

Med unntak av idrettsbygg og institusjonslokaler viser KOSTRA-tallene at utgiftene til 

drift per type formålsbygg har vært relativt stabile. Idrettsbygg med 810 kr per kvm, 

administrasjonsbygg med 775 kr per kvm og førskolelokaler med 703 kr per kvm, er de 

                                           
51 I 2013 ble renholdskostnadene for første gang skilt ut og rapportert på egen linje inn til SSB. De har de 
tidligere årene blitt rapportert inn under driftskostnader. Vi har derfor i vår analyse for 2013 korrigert for 
renholdskostnadene på driftskostnadene, for å gjøre det mulig å sette opp en sammenligning over år. 



FDV Eiendom 
 

 

31 

 

tre typene bygg som har høyest utgifter til drift i 2013. Disse har også ligget høyt 

tidligere år.  

KOSTRA-tallene viser store svingninger i driftsutgiftene for idrettsbyggene i perioden, og 

en kraftig nedgang fra 2012 til 2013. Dette skyldes at driftskostnadene knyttet til selve 

idrettsaktiviteten var feilført som kostnader på idrettsbyggene. Korrigert for feilføringene 

lå utgifter til driftsaktivitetene for idrettsbygg i 2012 på om lag 817 kr per kvm.52 

Videre er en forklaring en defekt styring på is-anlegget i Holmen Ishall i 2012, som 

medførte betydelig økt forbruk det året. 

Utgiftene til drift på institusjonslokaler økte kraftigere i perioden 2011-2013 enn for de 

andre formålsbyggene. Dette kan delvis forklares med, at rapportert areal for 

institusjonslokaler er korrigert ned i forhold til tidligere år.53 

Eiendom opplyser at driftskostnadene henger nært sammen med utformingen på 

lokalene. Utgiftene til energi og renhold utgjør de største postene av driftskostnadene. 

For 2012 utgjorde renholdskostnadene 32 prosent av de totale driftskostnadene og 

energikostnadene 26 prosent. Lønn utgjorde 17 prosent.54 

Grunnen til høye utgifter til drift for administrasjonsbygg er bl.a. at rådhuset i Asker er et 

dyrt bygg å drifte på grunn av alder og lav arealeffektivitet.55 Høyt energiforbruk på et 

administrasjonsbygg på grunn av utvidet driftstid på ventilasjon (ønsket kjøling på IT-

avdelingen), kan også være en medvirkende faktor på høye utgifter til driftsaktiviteter.  

Disse to byggene utgjør 60 % av arealet på administrasjonsbygg.  

Førskolelokaler består av mange små bygg, og prisen per kvm blir dermed høy på denne 

typen bygg sammenlignet med andre.  

Idrettsbygg er de som har høyest utgifter til drift per kvm og har hatt det de tre siste 

årene. Asker kommune er en kommune som prioriterer idrettsaktivitet og bygg. 

Idrettsbyggene er energikrevende anlegg og har drift store deler av døgnet, noe som kan 

forklare utgiftsnivået. Det er også viktig å merke seg at kostnadene knyttet til 

bygningsareal for idrettsbyggene i KOSTRA også omfatter kostnadene til drift av 

uteidrettsanleggene (s.s. Risenga skøytebane og kunstgressbaner). Arealet til 

uteanleggene er ikke inkludert i rapportert areal.56 

Nedenfor gjennomgår vi kostnadene til energi og renhold for kommunens formålsbygg. 

Energi 

Viktige påvirkningsfaktorer for energikostnadene er hvilke energiavtaler kommunene har 

og når de er inngått, bygningsmassens beskaffenhet og alder, og hvilke 

ENØK/energibesparende tiltak kommunene har gjennomført. Oppvarming av 

energikrevende idrettsanlegg som svømmebasseng og kunstgressbaner vil også ha stor 

påvirkning på kostnadene.57 

                                           
52 Opplyst i e-post av 25.09.2014 
53 Opplyst i e-post av 25.09.2014 
54 Tjenesteanalyse 2012  
55 Tjenesteanalyse 2012  
56 Opplyst i e-post 25.09.2014 
57 Tjenesteanalyse 2012 
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Energikostnadene for Asker ligger over andre sammenlignbare kommuner og 

Kostragruppe 13. Energikostnadene har vært stigende de tre siste årene.  

Nedenfor viser vi energiforbruket målt i kWh for type formålsbygg for årene 2012 og 

2013 i kommunen. 

 

Skolelokaler forbruker mest energi totalt sett, men hele 52 prosent av det samlede 

arealet for formålsbyggene er skolelokaler. Samtidig har energiforbruket økt fra 2012 til 

2013. Førskolelokaler har lavest forbruk og også redusert forbruket fra 2012 til 2013. 

Nedenfor viser vi energiforbruket målt i kWh per formålsbygg per kvadratmeter. 



FDV Eiendom 
 

 

33 

 

 

Diagrammet viser at det er særlig administrasjonslokalene, idrettsbygg og kulturbyggene 

som peker seg ut med høyt energiforbruk. Samlet energiforbruk har økt fra 2011-2013. I 

tjenesteanalysen 2012 forklares økt energibruk fra 2011-2012 blant annet på grunn av 

radontiltak i skolelokaler og defekt styring av anlegget i Holmen Ishall. Vi ser av 

diagrammet at økningen i energiforbruket har fortsatt i 2013 for idrettsanlegg og 

skolelokaler. 

Asker kommune skal i større grad ta i bruk fornybar energi, og redusere kjøpt energi58 

med 30 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007.59  

Asker kommune gjennomførte i perioden 2005-2010 et større ENØK prosjekt. Resultatet 

var en besparelse på om lag 19 % eller 9 GWh i energibruk i egne bygg. Dette prosjektet 

ble videreført i fase 2 fra 2011 med årlige bevillinger, foreløpig til 2016.60 

I tjenesteanalysen for 2012 skriver Eiendom at energiriktig bruk i byggene forutsetter 

riktig drift, og driftsorganisasjonen har en stor del av ansvaret for byggets forbruk. Det 

er driftsoperatørene som har det daglige ansvaret for energioppfølgingen på de enkelte 

bygg.  

Eiendom har definert et eget prosjekt rundt energioppfølging. Prosjektets mål er å 

forbedre driftsorganisasjonens fokus, kunnskap og rutiner for energioppfølging, samt 

informere brukerne/leietakerne av bygget om energiforbruket. 

21 bygg, i hovedsak skoler, har installert sentralt driftskontrollanlegg (SD- anlegg), som 

gir muligheter for en overordnet styring av tekniske anlegg i et bygg. Med et SD-anlegg 

kan driftstider for ventilasjon og temperatur i byggene styres fra sentralt hold. Et SD-

anlegg kan videre registrere kontinuerlig energiforbruk og styre de tekniske anleggene 

slik at tariffene utnyttes optimalt med tanke på lave energikostnader.61 

Asker kommune har ikke hatt noen strategi for SD-anlegg. SD-anleggene som er etablert 

har ikke vært koplet opp mot en felles server, men hatt en løsning hvor man har kunnet 

logge seg på anleggene via pc ute på byggene. Dette har vært en ustabil løsning og 

kvaliteten på det som har vært mulig å styre har vært varierende. Det har heller ikke 

vært backupløsninger og serviceavtaler tilknyttet anleggene. Det har ikke vært avsatt 

midler til vedlikehold og oppgraderinger av anleggene. Enkelte av anleggene er fra 1995 

og siden ikke blitt oppgradert.  

                                           
58 Ved å bruke «kjøpt energi» i målformuleringen oppnås det nødvendig fokus på at mer miljøvennlig 
energibruk kan oppnås ved lokal bruk av energi fra f.eks. sol, bergvarme eller ved redusert behov f.eks. 
gjennom isolering. 
59 Energi- og klimaplan 2013-2030 
60 Tjenesteanalyse 2012 
61 http://www.ncs-as.no/sd-anlegg 
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Driftsoperatørene opplyser at det i en typisk «julehelg» med flere helligdager kan spares 

mye med et operativt SD- anlegg. 

Det er foretatt en analyse for å kartlegge kommunens anlegg med sikte på å etablere 

felles teknisk løsning med kommunale servere og backup samt alarmfunksjoner for 

kritiske alarmer.   

Felles servere(koblet mot kommunens systemer ift backup, VPN tilganger etc) er nå 

etablert på Jørgensløkka. Per i dag er 4 anlegg knyttet mot løsningen.  6 nye anlegg er i 

sluttfasen og planlegges å være på plass i løpet av 2014.  Det 11. anlegget skal etter 

planen være på plass i første kvartal 2015. Videre utvikling i prosjektet vil avhenge av 

budsjettmidler.  

 

Renhold 

Renhold ble for første gang i 2013 skilt ut som egen post i KOSTRA. 

  

Sammenlignet med kostragruppe 13, ligger Asker kommune nesten helt likt for alle typer 

formålsbygg. Grafen viser at førskolelokaler med 273 kr per kvm er det som koster klart 

mer enn andre typer lokaler å renholde. Dette forklares med at barnehagene er preget 

av flere små, trange rom, ofte overmøblert og mye smuss.62 I Asker kommune blir 

renholdet utført både av egne ansatte renholdere og ved bruk av eksterne byråer. Det 

foreligger i dag 50 renholdsavtaler med private leverandører.63 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Asker kommune har satt vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen på dagsorden. 

Det har vært gitt klare føringer på at Eiendom skal ha tilstrekkelige rammebetingelser for 

å opprettholde en tilfredsstillende standard på kommunens bygg. 

Vedlikeholdskostnadene ligger innenfor gitte normtall.  

Asker ligger høyere enn sammenlignbare kommuner på utgifter til forvaltning og drift av 

formålsbygg. Det synes som det har vært ønskelig med forklaringer på utgiftsnivået. 

Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av nøkkeltall og utgifter på området, 

gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og nettverksgrupper. Vi mener noe arbeid 

gjenstår med å forklare forskjellene i utgiftsnivået både over år og mellom kommunene. 

                                           
62 Tjenesteanalysen 2011  
63 Tjenesteanalysen 2012  
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Vi vil se det som en styrke at muligheter eller konkrete forslag til reduksjon også blir 

synliggjort. 

 Vedlikeholdskostnadene per kvadratmeter bør ligge mellom 100-4.3.1

170 kr. 

Ut fra presenterte normtall har revisjonen valgt å legge til grunn at vedlikeholdsutgiftene 

til kommunens formålsbygg bør ligge i området 100 – 170 kr per kvadratmeter. Asker 

kommune har i perioden 2009-2013 hatt vedlikeholdsutgifter mellom 103-167 kr per 

kvadratmeter. 

Sammenlignet med andre kommuner som Bærum og Skedsmo, har Asker hatt høyere 

utgifter til vedlikehold, dette gjelder også sammenlignet med kostragruppe 13.  

Asker ligger nå i øvre sjiktet av de normtallene som foreligger for vedlikehold på 

kommunale bygninger. Dette tyder på en bevisst prioritering av vedlikeholdet i 

kommunen. 

Vi har sett at det er variasjoner i vedlikeholdsutgiftene mellom formålsbyggene over år. 

Eksempelvis lå vedlikeholdsutgiftene til administrasjonsbygg og institusjonslokaler høyt 

over normtallet i 2013. 

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på 4.3.1

forvaltnings- og driftsutgiftene 

Forvaltningsutgifter 

Asker kommune har langt høyere forvaltningsutgifter enn andre sammenlignbare 

kommuner. I de fem siste årene har utgiftene vært økende. I 2013 brukte Asker 

kommune 86 kr per kvm til forvaltning. Til sammenligning lå kostragruppe 13 på 48 kr pr 

kvm i 2013. I sin tjenesteanalyse64 opplyser Eiendom at denne KOSTRA-indikatoren er 

meget avhengig av hvordan kommunene har organisert og kostnadsfører sin 

eiendomsfunksjon. Samtidig kan det være feilkilder i tallgrunnlaget for KOSTRA-

indikatoren. Vi kan ikke se av tjenesteanalysen at det er gjort faktiske undersøkelser for 

å påvise at forskjellene skyldes rapportering og organisering.   

Utgifter til drift 

KOSTRA-tallene viser at Asker i de to siste årene har hatt litt høyere utgifter til drift enn 

kostragruppe 13. Sammenlignet med Bærum ligger Asker klart høyere. Asker hadde en 

liten nedgang fra 558 kr per kvm i 2012 til 542 kr per kvm i 2013. 

Største delen av utgiftene til drift er energi, renhold og lønn. Idrettsbygg, førskolelokaler 

og administrasjonslokaler har høyere driftsutgifter per kvadratmeter enn andre typer 

formålsbygg.  

Renhold er for første gang i 2013 rapportert inn som egen post til SSB. Det har derfor 

ikke vært mulig å se utviklingen av denne kostnaden over tid, men sammenlignet med 

kostragruppe 13 ligger Asker kommune på samme nivå innenfor de forskjellige typer 

formålsbygg. 

Kommunen har gjennomført og planlagt flere ENØK-tiltak. Likevel har energiforbruket 

økt, blant annet forklart med radontiltak i skolene. Vi ser derimot ikke at det er forklart 

hvorfor kommunen har høyere energikostnader sammenlignet med andre kommuner, 

eksempelvis Bærum. Fokus på eksempelvis fullt ut operative og oppdaterte SD anlegg, 

synes å kunne gi muligheter for besparelser. 

 

                                           
64 Tjenesteanalyse 2012  
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5  Konklusjon  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om kommunens eiendommer blir forvaltet, 

driftet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende vedtak, rutiner og 

retningslinjer på området. 

Eiendomsområdet har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er 

aktiv i ulike nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt 

inntrykk er at tilstanden på kommunens eiendommer er god.  Kommunen har både vilje 

og ressurser til å prioritere vedlikeholdet. 

Revisjonen har imidlertid fokus på forbedringsområder innenfor området FDV Eiendom. 

Det foreligger politisk vedtatte strategier for forvaltningen av kommunens eiendommer. 

At slike strategier foreligger, er et av kriteriene for en god eiendomsforvaltning. Vi ser 

imidlertid at enkelte av vedtakene ikke er fulgt opp. Vi har ikke gått inn på hvor i 

administrasjonen ansvaret for oppfølgingen av vedtakene formelt sett ligger, eventuelt 

hvor det har sviktet. 

En forutsetning for et planmessig og verdibevarende vedlikehold er at det finnes en god 

oversikt over bygningene og den tilstanden byggene er i. På nåværende tidspunkt mener 

vi at det er svakheter ved EDFs systemer og verktøy som gjør at vi ikke kan konkludere 

med at kommunen har et planmessig og verdibevarende vedlikehold. Dette er med 

bakgrunn i følgende forhold: 

 Manglende skriftlige rutiner og ansvarsfordeling for registrering av alle kommunens 

eiendommer.  

 Mangelfull dokumentasjonen av tilstand og vedlikeholdsbehov på kommunens 

bygninger.  

 Vedlikeholdsplaner som bare blir utarbeidet for ett år av gangen.  

 Store forskjeller mellom teamene i hvordan de rangerer vedlikeholdsbehovene, som 

medfører forskjeller i fordeling av vedlikeholdsbudsjettet og investeringspotter.  

 Manglende rutiner for hvordan vedlikeholdsarbeider skal følges opp, dette i forhold til 

fakturakontroll og kontroll av faktisk utført arbeid.  

Asker ligger høyere enn sammenlignbare kommuner på utgifter til forvaltning og drift av 

formålsbygg. Blant annet har energiforbruket økt selv med allerede gjennomførte ENØK- 

tiltak. Det synes som det har vært ønskelig med forklaringer på utgiftsnivået. Vi mener 

det gjenstår noe arbeid med å forklare forskjellene i utgiftsnivået både over år og mellom 

kommunene. Vi vil se det som en styrke at muligheter og konkrete forslag til reduksjon 

også blir synliggjort. 
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6 Anbefalinger 

Kommunerevisor gir anbefalinger der det er klare rom for forbedringer. I rapporten kan 

vi ha påpekt konkrete forhold som vi mener kan forbedres, men som vi ikke har vurdert 

er av vesentlig karakter for en anbefaling. 

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 

 At rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. 

 At det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i 

forvaltningssystemet. 

 At dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. 

 At det sikres at rangering av vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag. 

 At tjenesteanalysen videreutvikles til også å synligjøre muligheter eller konkrete 

forslag til kostnadsreduksjon. 
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Kilder 

Lov om kommuner og fylkeskommuner 

St. prp. Nr. 37 (2008-2009) 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

KRS 4: Foreløpig standard (F) – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet 

HP 2014-2017 

HP 2012-2015 

Årsrapport 2013 Asker kommune 

Formannskapsmøte 5.4.2011, sak 67/11 

Formannskapsmøte 10.5.2011, sak 93/11 

Formannskapsmøte 8.2.2011, sak30/11 

Formannskapsmøte 24.4.2012, sak 84/12 

Formannskapsmøte 8.4.2014, sak 58/14 

Formannskapsmøte 7.5.2013, sak 65/13 

Kommunestyre møte 6.2.2007, sak 08/07 

Tjenesteanalyse 2012 Eiendomsforvaltning 

Tjenesteanalyse 2011 Eiendomsforvaltning 

Asker kommune, Energi og klimaplan 2013-2030 

Komité for teknikk, kultur og fritid, møte 21.8.2014, sak 35/14 

Rapport fra advokatfirmaet Hjort DA aug 2014 på oppdrag for kommunen, rammeavtaler 

Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» Multiconsult, PWC 2008 

Rapport om eierskap og organisering av eiendomsforvaltning i kommunesektoren, 

utarbeidet for KoBE av spesialrådgiver Helge Rohn, Reinertsen AS 2011 

Tilstandsbarometer 2013, kommunal og fylkeskommunal sektor, Norges bygg- og 

eiendomsforening, Multiconsult 

KOSTRA, 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg- nivå 

2 

KOSTRA 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 

3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid 

http://www.ncs-as.no/sd-anlegg 
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Rådmannens uttalelse 
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