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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2014 Regnskapet og årsberetning 2013 for Nittedal 

kommune. 

8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsberetning 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Årsmelding 2013

3. Kopi av revisors beretning for Nittedal kommunes regnskap 2013

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013

Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal 

omfatte alle økonomiske midler som er til disposisjon for året, samt anvendelsen av dette 

(Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2). Nittedal kommunes årsregnskap for 2013 er avlagt og 

fremlegges for kontrollutvalget til behandling (vedlegg 1).  

Rådmannen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning, og eventuelt svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen.   

I henhold til § 7 i ”Kontrollutvalgsforskriften” skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 

til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.  Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i 

hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen 

fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før 

årsregnskapet behandles i kommunestyret. Formannskapet i Nittedal avgir sin innstilling om 

årsregnskapet i møte 10. juni 2014. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret. Årsberetningen skal oversendes 

kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Administrasjonen skal avgi 

årsberetningen uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. (Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning § 10). 

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 

15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5.  I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om

følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, og om

forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig

underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,
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4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

 

Revisor har avlagt beretning 15.april 2014 (vedlegg 2).   

 

Kommunestyret selv godkjenner årsregnskapet. Det følger av kommuneloven § 48 at ”vedtaket må 

angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.”  

Revisor må i ettertid følge opp at vedtaket er i samsvar med lov og forskrift. 

 

Nytt av året er at kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard (jf. Kommuneloven § 48 nr.5). Eksempler på ulike typer tiltak som 

kan omtales er: 

 Kommunens arbeid med eller oppdatering av de etiske retningslinjer eller tiltak for å skape 

oppmerksomhet og kunnskap om disse. 

 Rådmannens arbeid med å forbedre internkontrollen, 

 Kontrollutvalgets gjennomføring av forvaltningsrevisjoner på områder av betydning for 

kommunens tillit og omdømme. 

 

 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse, se vedlegg 3. 

 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 

vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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Årsmelding 2013 for Nittedal kommune 

Vedlegg 2 til sak 12/2014
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Rådmannens forord 
 

Gode tjenester av dedikerte medarbeidere 
 

I årsmeldingen for Nittedal kommune presenteres gode resultater på de fleste områder. Enhetene 

jobber godt og brukerne er stort sett fornøyde. Tallene viser at vi produserer tjenester på øverste 

nivå blant de kommunene vi sammenligner oss med.  

2013 var et utfordrende år for kommunen. Vi har arbeidet med mange store saker, som etter hvert 

har kommet nærmere en løsning. I september ble kommunedelplanen for sentrum vedtatt uten 

innsigelser. Dette markerte slutten på en fem år lang prosess.  

Kommunen arbeider med kulturhus/flerbrukshus og kirke. Det systematiske arbeidet med prosjektet 

i 2013 har bragt oss nærmere målet.  

En kommune er i kontinuerlig endring. Nittedal har i 2013 gjennomført mange små og store 

endringsprosesser. 

I 2013 har vi gjennom det store flytteprosjektet i rådhuskvartalet også gjennomført en stor 

endringsprosess. Identiteten er styrket, gjennom ny innredning og design i «sørfløyen». Rådmannen 

sitter i åpent landskap, og synes det er en stor fordel i forhold til kommunikasjon med de nærmeste 

medarbeiderne.  

Jeg gleder meg over å arbeide sammen med så mange flinke og dedikerte medarbeidere, som 

arbeider for best mulige tjenester til Nittedals befolkning.   

Med dette ønsker rådmannen god lesning og tilbakeblikk på 2013. 

 
 

Bitten Sveri 

Rådmann 
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Innledning

Årsmeldingenfor Nittedalkommunefor 2013presentererstatistikkoggjennomførtetiltak fra året
somgikk.Disseer sortert underkommunensåtte strategiskestyringsmål.UnderGodetjenesterer
det etablert delkapitlerfor deulikesektorenemedresultater ogstatistikkfra deenkelteenhetene.I
tilleggpresenteresKostra-statistikk.I deandrekapitleneblir det rapportert for kommunensom
helhet.

Nøkkeltall
Nittedalkommunehaddei 2013enbefolkningsvekstpå1,9prosent. Til sammenligninghadde
kommunenenvekstpå2,4prosenti 2012.Ved inngangentil 2014varkommunensbefolkningpå
22.385personer.

Nedenforer enoversiktsomviserforholdet mellomantall fødte ogantalldødei Nittedal i perioden
1951- 2013.Nittedalhar i over60år sammenhengende hatt et ganskebetydeligfødselsoverskudd.
Deter velverdt å merkesegat til trossfor enstadigøkendebefolkningi kommunen,har kommunen
aldri hatt et høyere fødselstallenni 1971.
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I tilleggtil et vedvarendefødselsoverskudd,har kommunenogsåhatt netto innflytting i nærmest
heleperiodensiden1950.Tilsammenhar dette gjort at Nittedalkommuneharhatt en jevn
befolkningsveksti densammeperioden.Dette fremstillespågrafenenedenfor.
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Gode tjenester 

Innledning 

Kommunens viktigste rolle er å være produsent av tjenester for innbyggerne. Innbyggerne har 

forventninger til tjenestenes kvalitet og tilgjengelighet, og i tillegg stilles en rekke krav til tjenestenes 

kvalitet og innhold fra statlige og regionale myndigheter. Det jobbes hele tiden med å tilfredsstille 

disse forventningene og kravene. Men kommunen må alltid prioritere de lovpålagte oppgavene 

innenfor hver sektor.  

Kapittelet er inndelt etter de tre sektorene som står for den publikumsrettede tjenesteproduksjonen 

i kommunen, sektor for helse og omsorg, sektor for oppvekst og utdanning, og sektor for miljø og 

samfunnsutvikling.  

 

Helse- og omsorgssektoren 

 

Innledning 

Som forventet har det i 2013 vært en økning i antall saker og en økende grad av kompleksitet i de 

sakene som kommer inn.  Det har også vært utfordrende å håndtere et svært varierende behov for 

korttidsplasser på sykehjem.  

De største utviklingsprosjektene har vært ferdigstillelse av Kruttverket borettslag og forberedelse av 

Rotnesbeite borettslag.  Nye boliger for vanskeligstilte på Sørbråtan gård er også etablert. I tillegg er 

saken «Ide og behovsvurdering sykehjem» vedtatt. jfr. sak 26/13.   

Flyktningetjenesten har fått ny plassering i organisasjonen, og er i gang med en større intern 

organisasjonsutviklingsprosess for å bli bedre rustet til å nå målene for flyktningarbeidet. 

Samhandlingsreformen er godt fulgt opp gjennom vedtatte tiltak, og satsingen på folkehelse er 

forsterket i 2013. 
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Nøkkeltall for sektoren fra Kostra 

 

 
Indikator 

Nittedal Ski Nedre 
Eiker 

Stjørdal Askøy Akershus Landet 
uten 
Oslo 

  2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter pr. 
mottager av 
pleie- og 
omsorgstjenester 

  
271.623 

 
341.813 

 
372 895 

 
420 804 

 
344 895 

 
358 386 

 
407 843 

 
383 643 

 
367 878 

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 0-
66 år 

  
16 

 
13 

 
13 

 
17 

 
20 

 
16 

 
13 

 
16 

 
20 

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 67-
79 år 

  
73 

 
75 

 
83 

 
49 

 
67 

 
72 

 
73 

 
57 

 
72 

 
 

Mottakere av 
hjemmetjenester, 
pr. 1000 innb. 80 
år og over 

  
319 

 
295 

 
291 

 
245 

 
362 

 
377 

 
342 

 
296 

 
339 

Plasser i 
institusjon i 
prosent av 
innbyggere 80 år 
og over 

  
18,6 

 
18,2 

 
17,2 

 
18,8 

 
14,3 

 
7,0 

 
20,8 

 
18,5 

 

18,5 

Andel innbyggere 
67-79 år som er 
beboere på 
institusjon 

  
1,5 

 
1,1 

 
1,3 

 
1,7 

 
1,1 

 
0,7 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,6 

Andel innbyggere 
80 år og over som 
er beboere på 
institusjon. 

  
13,2 

 
14,2 

 
13,8 

 
12,7 

 
10,6 

 
5,2 

 
15,6 

 
13,2 

 
13,5 

Andel hjemmetj-
mottakere med 
omfattende 
bistands-behov 
67-79 år  

 
8,5 

 
9,2 

 
9,2 

 
3,6 

 
9,9 

 
19,1 

 
14,5 

 
12,0 

 

12,5 

Andel hjemmetj-
mottakere med 
omfattende 
bistands-behov 0-
66 år 

 
13,0 

 
19,1 

 
25,0 

 
15,6 

 
22,6 

 
24,4 

 
29,1 

 
19,4 

 

19,4 

Kilde: Kostra 

 

Kommentarer til Kostra-tallene: Økningen i driftsutgifter per mottager av pleie- og omsorgstjenester 

skyldes flere faktorer. Drift av nye kjøkken har økt utgiftene noe. I tillegg har kommunen kjøpt flere 

institusjonsplasser utenfor Nittedal og det har vært noe overbelegg på sykehjem og flere dobbeltrom 

ble tatt i bruk. Andelen yngre brukere av hjemmetjenesten og som har omfattende bistandsbehov, 

øker, som igjen bidrar til økte kostnader.  
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Samhandlingsreformen 

Tiltakene som ble etablert i 2012 for å møte samhandlingsreformen, har truffet godt i forhold til 

behov. Fra 2013 er disse innarbeidet som ordinære driftstiltak i de aktuelle enhetene. Det gjelder 

f.eks. stillingene som kreftkoordinator og demenskoordinator, samt frisklivsentralen og

innsatsteamet. Det har oppstått et behov for å ha større fleksibilitet på antall korttidsplasser på 

sykehjem for å ta imot utskrivningsklare pasienter. Det har også vært et behov for å styrke 

bemanningen på Døli for å håndtere det varierende behovet i tillegg til et økt krav til kompetanse.  

Det ble derfor vedtatt å prøve ut en ordning med 5,2 årsverk i en vikarpool. 

Samhandlingsprosjektet Nedre Romerike og Rømskog har i 2013 utredet behovet for interkommunalt 

samarbeid på en rekke områder knyttet til samhandlingsreformen. Prosjektkommunene er Skedsmo, 

Rælingen, Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Aurskog-Høland og Rømskog.  Prosjektet ble avsluttet i 

2013. Resultatene av samhandlingsprosjektet så langt er etablering av et samhandlingskontor og 

etablering av kommunal akutt døgnenhet(KAD)  

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 

Skedsmo kommune har ansvar for å planlegge, etablere og utvikle tjenesten i tråd med inngåtte 

avtaler og forventet kapasitet. Oppstart er utsatt til 2014 fordi kommunene fikk avslag på statlige 

midler fra Helsedirektoratet i 2013. 

Regionalt samhandlingskontor 

Kontoret har blant annet ansvaret for å koordinere arbeidet med avtaler mellom kommunene og 

Ahus. Dette har vist seg å være svært nyttig for Nittedal og de andre kommune. I tillegg har kontoret 

koordineringsoppgaver innen forskning, utvikling og kompetanseutvikling. Kontoret samarbeider 

med Ahus og kommunenes ulike fagmiljøer innenfor de områdene delavtalene dekker. Kontoret har 

vært i drift med 2 årsverk siden august 2013 og er lokalisert i Rælingen. 

Elektronisk meldingsutveksling 

Elektronisk meldingsutveksling av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner er 

blitt utviklet og pilotert gjennom det nasjonale ELIN-k prosjektet (standardiserte elektroniske 

meldinger). Kommunen har hatt elektronisk meldingsutveksling med Ahus siden april. For 

laboratoriemeldinger, har systemet vært i drift siden desember 2013. Erfaringene er positive. 

Pilotering av meldingsutveksling med fastlegekontorene er gjennomført i 2013, og vil etter planen 

starte opp i ordinær drift i 2014. 

Enhet for helse  

En hovedmålsetning for enheten i 2013 var å styrke og videreutvikle de forebyggende grupperettede 

tiltakene.  

I 2013 ble det som tidligere het avdeling Psykisk Helse, med 18,4 årsverk, delt i 3. 2,5 årsverk ble 

flyttet til Solli Aktivitetshus for å videreutvikle forebyggende, grupperettede tiltak, 2,5 årsverk ble 

flyttet til Psykisk helseteam i Rådstua, og 0,5 stilling ble omgjort til fagkonsulent i stab.  De 
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resterende ble flyttet til Vargveien psykiatribase for å bedre kunne samordne oppfølgingen av 

hjemmeboende og beboere i boligen. 

Enhet for Helse – samlet: 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk totalt              37,04(2)                38,4(2)                37,8(1,5) 
Antall fastleger              14               15*                16 
Legeårsverk sykehjem/demensteam                1,4                 1,4                 1,65 
Legeårsverk helsestasjon                0,4                 0,4                 0,4 

Legeårsverk turnuskandidat 
m/veileder 

               1,0 
               0,08 

                1,0 
                0,08       

                1,0 
                0,08 

* En delt fastlegeliste i 2012, med 2 leger på samme liste.   Ansatte i prosjektstillinger i parentes.  

Som vedtatt i handlingsplanen 2013-2016, ble det opprettet 2 nye fastlegehjemler i 2013. 

Psykososialt kriseteam: 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall saker 4 + 17 (Utøya ) 6              6 + 3 rådg.* 

*2013: 6 aktive saker og veiledning i 3 saker i NAV. 

Vargveien psykiatribase:  

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk - - 13,57 
Antall beboere i boligen - 5-6 8 
Antall tilknytningsbrukere  - -  78 
Antall brukere totalt i Vargveien - -                  86 
Ant overnattinger avlastningshybel  33 Hyppig brukt gjennom hele 

året, men mangler tall 
                     38  

 

Psykisk helseteam (nytt fra 2013) 

Indikator 2011            2012 2013 
Antall årsverk   2,5 
Antall nye henvisninger   90 
Antall innvilgelser   90 
Antall avslag   0 
Ca. gjennomsnitt antall brukere 
som får oppfølging til en hver tid 

  60 

Støttekontakt psykisk helse* 20 28 28 
Medlemmer i Kriseteamet   2 
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Solli aktivitetshus - dagtilbud psykisk helse mm.: 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk                  3,9                4,8 7,3(0,5)* 
Antall brukere                100               105 110 
Avholdte KiB/KiD-kurs**                   2                   3     4 
Antall brukere med vedtak om 
individuell oppfølging  

 
                 - 

 
                  - 

 
  40 

Antall bruker med individuell plan                  -                   -     3 

*2,5 årsverk ble i 2013 flyttet fra tidligere Avd. psykisk helse til Solli aktivitetshus. I tillegg fikk 

enheten i løpet av året statlige prosjektmidler til en 50 % stilling.  

 **KiB:  Kurs i mestring av belastninger i livet.   KiD: Kurs i mestring av depresjon og negative tanker.          

                                       

Grevlingveien botiltak og base for rusmisbrukere: 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk                                                              3(2) 3(2) 3 (1)* 

Antall brukere 8 (5) 7 (11) 6 (14)* 

Antall søknader 2 5 8 

Antall saker 13 18                   20 

Brukere med individuell plan 7 5 4 

Antall brukere: Tallene i parentes er brukere som ikke bor i tiltaket men følges opp av personalet.                                                                                    

Antall årsverk: 3 faste stillinger + 1 prosjektstilling (i parentes).  

 

Inn på tunet - dagtilbud: 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall brukere:  
Inn på Tunet 

 
Ca. 26 

 
Ca. 50 

 
49  

Antall årsverk 0,6 0,6 0,6 

 

Inn på tunet-tiltak blir brukt av flere enheter og avdelinger i kommunen, psykiatri, rus, NAV, skole og 

eldreomsorg/demens, mens koordinator er plassert i Enhet for helse.  

Nittedal Legevakt 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk 5,08 5,08 5,00 

Trygghetsalarmer 3250 3536 2134* 

Legekonsultasjoner 6972 6844 6933 

Antall sykebesøk 360 386 392 

Telefoner til legevakten                                                         15460 14553 14119 

Fastlegedekning legevakt 14,5 % 18 % 22,7% 

*Nedgangen fra 2012 skyldes i hovedsak omlegging av driften i serviceleilighetene på Skytta som endret bruk av 

trygghetsalarmer  
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Enhet for mangfold og inkludering 

Enheten endret navn for å inkludere og samle Flyktningetjenesten i enheten. I tillegg var to av 

enhetens viktige målsettinger i 2013 å åpne Kruttverket borettslag og forberede åpning av 

Rotnesbeitet borettslag. 

Aktivitetsutvikling 

Indikator 2011 2012 2013 

Bolig med heldøgns tjenester (antall 
brukere) 

 28  29 29 

Ambulerende tjenester til brukere i egen 
bolig (tilknytningsbrukere) 

 11  11 12 

Årsverk i bo - og avlastningsboligen  3,2/10  3,2/10 11,2 
Dagtilbud: 

- Nittedal dagsenter  13 13 12 
- VTA 8 
- Avlastningssenter 2 2 1 
- Myrveien 3 4 3 
- Ulvefaret 2 3 4 
- Skyttatunet BOF 2 2 4 

Antall vedtak på: 

- støttekontakt 47 61 71 
- individuell avlastning 19 21 
- Individuell plan 43 45 61 

Flykningetjenesten 

- Kommunale boliger 13 
- Introduksjonsprogrammet 22 
- Tot. antall 48 ** 

Antall årsverk 79,10 *87,3 107,91*(7) 
 * Ikke inklusiv Rotnesbeitet (7 årsverk). Inkluderer overtagelse av Flykningstjenesten med 7,2 årsverk. 

 ** Flykninger innenfor 5-årsperioden

Mange av enhetens brukere krever økte ressurser pga. alderdom eller utvikling av sykdom. Dette vil 

bli en utfordring i årene som kommer. Brukerne dette gjelder bor ofte i bofellesskap med en 

«hybelløsning» eller i egne leiligheter. Utfordringene er blant annet knyttet til forsvarlighet på 

tjenesten (f.eks. behovet for tilsyn), arbeidsmiljøloven (arbeidsbelastning/ tilrettelegging med 

hjelpemidler) og dimensjoneringen av bemanningen. 
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Enhet for tildeling 

For tildelingsenheten har det vært en økning i antall søknader som kommer om helse- og 

omsorgstjenester. Erfaringen er også at sakene i stor grad er mer komplekse og sammensatte enn 

tidligere.  

Samhandlingsreformen har medført at pasientene blir skrevet tidligere ut fra sykehuset enn tidligere.  

Dette gir kommunen en utfordring med raskt å etablere rett tjeneste med rett kompetanse til den 

enkelte pasienten. Dette krever et godt samarbeid med enhetene og avdelingene, og at kommunen 

har riktig kompetanse å sette inn i de enkelte tilfellene.  

Aktivitetsutvikling 

 2011 
Nye søknader og 

revurderinger 

2012 
Nye søknader og 

revurderinger 

2013 
Nye søknader og 

revurderinger 

Totalt antall saker 1313 1443 1571 

Fordelt på følgende tjenester:    

Institusjonsplasser – langtid 45 49 48 

Korttidsplasser 299 298 243 

Lindrende enhet 33 14 33 

Spesialisert korttidsenhet 39 61 40 

Hjemmesykepleie 298 308 376 

Helsehjelp i bolig 22 20 36 

Praktisk bistand 137 110 160 

Praktisk bistand og opplæring 29 31 45 

Brukerstyrt personlig assistanse 14 4 11 

Dagopphold 60 92 83 

Trygghetsalarm 61 57 65 

Omsorgslønn 22 19 10 

Psykisk helsearbeid   101* 

Støttekontakt 78 65 56 

Avlastning 105 102 71 

Individuell plan 19 25 58 

Kun nye søknader: 749 920 1053 

* Tildelingsenheten startet opp saksbehandlingen av søknader om psykisk helsearbeid i løpet av 2012, og det er 

derfor ikke tall for hele dette året. Derfor er 2013 første år. 

 

Antall korttidsopphold har gått ned i sammenlignet med 2012. Dette er i tråd med kommunens 

intensjon om at flest mulig skal få sine tjenester i eget hjem og legge til rette for at flest mulig skal 

mestre hverdagen i sin egen bolig. Dette må sees i sammenheng med at tjenestene praktisk bistand 

og trygghetsalarm også øker. 

 

Enhet for hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering 

Yngre brukere med omfattende behov er en økende gruppe i kommunens helse og omsorgstjeneste.  

Dette er en sammensatt brukergruppe, fra mennesker med en utviklingshemming til unge med 

alvorlig kreftsykdom eller alvorlige nevrologiske lidelser. Det er en trend at antallet brukere av 
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hjemmetjenester er stabilt, men at de som mottar tjenester har større og mer komplekse behov enn 

tidligere.  

Enheten har klart å redusere ventelistene på ergoterapitjenester i 2013. Fysio- og 

ergoterapitjenesten har i 2013 blant annet valgt å prioritere en tettere faglig oppfølging av pasienter 

på rehabiliteringsavdelingen på Døli. 

 

Aktivitetsutvikling 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk* 175,7 (PRO) 

 
74 ( enhet for HFR) 74,72 

Antall brukere per 31.12.12 
 
 
 
 

Serviceleilighet: 28 
Hjemmesykepleie: 342 
Praktisk bistand: 204 
Trygghetsalarm: 175 
 

Serviceleilighet: 31  
Hjemmesykepleie: 215 
Praktisk bistand: 197 
Trygghetsalarm: 176 
Uttrykn./oppdrag: 3536 
friskliv: 274 

Serviceleiligheter: 30 
Hjemmesykepleie: 346 
Praktisk bistand: 185 
Trygghetsalarm: 166 
Uttrykn./oppdrag: 2134 
Friskliv: 264 

Antall pasienter med aktiv 
tjeneste i løpet av året** 
 
 

Fysioterapi: 293 
Fysio u/Iplos: 97 
Ergoterapi: 333 
Ergo u/Iplos: 256 

Fysioterapi: 338 
Fysio u/Iplos: 119 
Ergoterapi: 353 
Ergo u/Iplos: 336 
 

Fysioterapi: 368 
Fysio u/Iplos: 165 
Ergoterapi: 427 
Ergoterapi u/Iplos: 313 

Gjennomsnitt tid tildelt i vedtak 
på hjemmesykepleie (timer per 
uke) 

 

 
4,3 timer 

 
5,1 timer    

  
4,2 timer 
 

**m/Iplos= tjenester med rehab.- og hab.-tiltak etter egne kriterier  

       u/Iplos =: Rene komp. tiltak eks: gruppetrening, hjelpemidler o.l 
*Antall årsverk er samlet for PRO som fra 1. august 2012 ble delt i enhet for institusjon og enhet for hjemmetjenester, forebygging og 
rehabilitering 
 

Ny omsorgsteknologi har vært prøvd ut hos demente for å gi en større grad av trygghet i eget hjem. 

GPS èr og døralarmer har vært kjøpt inn for utprøving i tett samarbeid med pårørende, 

hjemmetjenesten og lege.  

 

Enhet for institusjon  

Samhandlingsreformen har påført kommunene et større press på sykehjemsplasser. Enheten har hatt 

utfordringer med å ha nok plasser til utskrivningsklare pasienter og andre hjemmeboende med 

behov for institusjonsplass. Det ble gjort mulig å bruke av dobbeltrom ved rehabiliteringsavdelingen 

på Døli. Det økte behovet førte til at det i juni 2013 ble vedtatt å benytte inntil 8 dobbeltrom ved 

avdelingen. I 2013 har de 8 dobbeltrommene blitt brukt i varierende grad.  

I 2013 satset man på en omgjøring av den lokale kjøkkendriften ved Skytta og Døli sykehjem. Det ble 

laget stillingsbeskrivelser og turnuser for 5 årsverk ved hvert kjøkken. Det er nå middagsproduksjon 

på begge sykehjem. Begge kjøkkenene ble etablert og tilbød egenproduserte middager fra 

begynnelsen av april.  
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Aktivitetsutvikling  

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk* 175,7 (PRO) 110,2  114,56 

Antall plasser i kommunen 95 95 103 

Antall plasser dagsenter (demens) 5 10 10 

Antall plasser dagsenter(somatikk) 22 14  14 

Antall plasser inn på tunet 6 6/4 6/4 

Tidsbegrenset opphold i institusjon 
- annet 

- 123 114 

Tidsbegrenset opphold i institusjon  
- rehabilitering 

- 64 100 

Avlastning i institusjon - 34 24 

* Antall årsverk i 2010 og 2011 er samlet for PRO som fra 1. august 2012 ble delt i enhet for institusjon og enhet for hjemmetjenester, 

Enhet for NAV Nittedal 

 
Aktivitetsutvikling 
 

Aktivitet 2011 2012 2013 

Totalt antall årsverk 15,4 (stat) 
24,2 (kommune) 

15,4(stat) 
24,2 (kommune)     
                                                     

15,5 (stat), 
19,5(kommune) 

Sosialhjelpsmottakere 384 361 340 

KVP-brukere   43   38 24 (gj.snittlig tall) 

Totalt antall behandlede saker  
Økonomisk sosialhjelp 

  1839 

 

NAV Nittedal har fortsatt en nedgang i antall brukere på økonomisk sosialhjelp. Samtidig er det en 

økning i størrelsen på utbetalingene til brukerne og i gjennomsnittlig stønadslengde. Dette har trolig 

flere forklaringer. Boligprisene i Nittedal er høye, i tillegg har flere mottagere som har arbeid eller 

andre inntektskilder, behov for supplerende økonomisk stønad over en lengre periode enn tidligere. 

Resultater 

Indikator 2011 2012 2013 
Andel ordinære arbeidssøkere med 
oppfølging 3 siste måneder (Mål: 80%) 

                 84,8%                84% 

Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med oppfølging siste 6 
mnd. (Mål: 80%) 

                 67,2%                82% 

Andel arbeidssøkere med overgang til 
arbeid (Mål: 65%) 

                  59,2%                60% 

Saksbehandlingstid inntil 1 uke         998 (51,5%) 

Saksbehandlingstid fra 1- 3 uker    553 (28,5%) 

 

NAV Nittedal har gjennomsnittlig gode resultater på saksbehandlingstid hva gjelder økonomisk 

sosialhjelp. 51,5%, behandles innen 1 uke, noe som enheten er godt fornøyd med.. 
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Resultatene i kvalifiseringsprogrammet viser at tett individuell oppfølging i stor grad resulterer i 

overgang til arbeid for brukergruppen som NAV håndterer. I 2013 har 57,1 % av brukerne som har 

deltatt i programmet, kommet over i ordinær jobb.  

 

Brukertilfredshet 

Måleindikatorer  2011 2012 2013 
Brukertilfredshet: Hvordan bruker 
opplevde å bli tatt imot ved NAV kontoret 

 5,0 4,8 

Opplevd grad av medvirkning: 
Veileder la vekt på det bruker hadde å si 

 5,3 4,8 

Tilfredshet med informasjon:  
Bruker opplever å få den informasjon en 
har behov for 

 4,7 4,5 

Service: Bruker får den service en trenger 
ved NAV kontoret 

 4,9 4,8 

Skalaen er 1-6, hvor 6 er best. 
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Kostra-rapportering 

 
 

Nitteda
l  

Nitteda
l  

Nitteda
l 

Stjørda
l 

Askøy Ski  
 

Nedre 
Eiker  

Akershus  Landet 
uten 
Oslo  

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
Netto driftsutg. til 
sosialtjenesten per 
innbygger 20-66 år 

 
 

1584 

 
 

1714 

 
 

1 840 

 
 

2 133 

 
 

1 794 

 
 

3347 

 
 

2 820 

 
 

1 540 

 
 

1 800 
Netto driftsutg. til 
råd, veiledning og 
sos. forebyggende 
arb. pr. innb, 20-66 
år  

 
 
 

562 

 
 
 

635 

 
 
 

704 

 
 
 

1 123 

 
 
 

489 

 
 
 

1302 

 
 
 

794 

 
 
 

978 

 
 
 

1 109 

Netto driftsutg. til 
økonomisk 
sosialhjelp pr. innb. 
20-66 år 

 
 

756 

 
 

760 

 
 

907 

 
 

803 

 
 

756 

 
 

1681 

 
 

1 893 

 
 

1 240 

 
 

1 422 

Andelen 
sosialhjelps-
mottagere ift. innb. 
i alderen 20-66 år 

 
 

3 

 
 

2,7 

 
 

2,6 
 

 
 

2,9 

 
 

2,3 

 
 

4,7 

 
 

4,3 

 
 

3,2 

 
 

4,1 

Gjennomsnittlig 
utbetaling pr. 
stønadsmåned 

 
5 241 

 
5 153 

 
6 090 

 
8 367 

 
8 866 

 
8756 

 
9 464 

 
-  
 

 
- 

Gjennomsnittlig 
stønadslengde 
mottakere 18-24 år 

 
4,1 

 
4,6 

 
4,3 

 
3,2 

 
3,2 

 
4,6 

 
3,5 

 
- 

 
- 

Andel mottakere 
med sosialhjelp 
som 
hovedinntektskilde 

 
 

29,2 

 
 

27,7 

 
 

32,5 

 
 

49,9 

 
 

45,3 

 
 

42,7 

 
 

47,9 

 
 

45,2 

 
 

44,9 

Gjennomsnittlig 
utbetaling pr. 
stønadsmåned 

 
5 241 

 
5 153 

 
6 090 

 
8 367 

 
8 866 

 
8756 

 
9 464 

 
- 

 
- 

Mottakere av 
kvalifiseringsstønad 
per 1000 
innbyggere 20-66 år 

 
 

3,7 

 
 

2,8 

 
 

8,8 

 
 

2,9 

 
 

1,2 

 
 

2,9 

 
 

1,7 

 
 
- 

 
 
- 

Kilde: Kostra 

 

Kommentar til Kostra-tallene:  

Tallene tyder på at Nittedal har en effektiv sosialhjelpstjeneste med lave netto driftsutgifter per 

innbygger.  

Det er en økning i andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde i 2013. En 

direkte forklaring på dette, er føringer fra arbeids- og velferdsdirektoratet om begrensning i bruk av 

individstønad i NAV rettet mot denne brukergruppen. Disse føringene kom i 2013. Tidligere kunne 

NAV bruke arbeidspraksis i ordinær virksomhet med individstønad ubegrenset, hvilket medførte at 

brukerne kun var i behov for supplerende stønad fra sosialtjenesten.  Denne indikatoren må også ses 

i sammenheng med lav ledighet i arbeidsmarkedet. Brukere med sammensatte problemer har større 

utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet, selv med alle de virkemidlene NAV disponerer. 
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Oppvekst- og utdanningssektoren 

Innledning 

Sektoren omfatter skolene, barnehagene, barnevernstjenesten, helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, PPT, idrett og kultur. Nedenfor er tiltak og resultater fra 2013 sortert etter 

enheter. Skolenes resultater presenteres samlet på kommunalt nivå.  For en grundigere 

gjennomgang av resultater i skolene vises det til tilstandsrapporten 2013 for Nittedalsskolen som vil 

bli lagt fram som egen sak senere i år. 

Den viktigste målsetningen for sektoren er å sikre kapasitet og god kvalitet i tjenestene til alle barn 

og unge i bygda. Nittedal kommune har hatt en relativt høy andel elever som har droppet ut av 

videregående skole. Sektoren har hatt et sterkt fokus på forebyggende tiltak, tidlig innsats og 

tilpasset opplæring for å snu denne trenden. 

Nittedalsskolen 

 

Aktivitetsutvikling 

 2011/2012 2012/13 2013/2014 
Antall elever 3174 3158 3131 
Antall barn i SFO 937 939 930 
Antall elever i leksehjelp 698 636 603 
Antall vedtak spesialundervisning 173 191 191 

 

Tabellen viser at det har vært en nedgang i antall elever de siste årene. Det er imidlertid store 

variasjoner i utviklingen mellom de enkelte skolene på om elevtallet går opp eller ned. Elevtallet 

påvirker også antall elever i SFO og på leksehjelp. 

Tabellen viser også at antall vedtak om spesialundervisning ikke har økt fra 2012 til 2013. 

Administrasjonen, i samarbeid med PPT og skolene, har i 2013 hatt fokus på tilpasset opplæring med 

sikte på å redusere behovet for spesialundervisning. Målet er at minst 95 prosent av elevene skal gis 

tilstrekkelig hjelp innenfor den ordinære opplæringen. Gjennom intern skolering har skolene og PPT 

drøftet hva som kan gjøres for å få dette til. Denne skoleringen og samarbeidet vil bli nærmere 

beskrevet i tilstandsrapporten for 2013.  
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Resultater 

Trivsel på skolen (Elevundersøkelsen) 

Indikator Trinn Resultat 2012 Målsetting 2013 Resultat 2013 
     
Trivsel med 
lærerne 

7. trinn 4,1 4,2 * 

 10. trinn 
 

3,7 4,0 * 

Opplevd mestring 7. trinn 
 

3,9 4,0 4,1 

 10. trinn 3,8 4,0 4,0 
Faglig utfordring 10. trinn 4,2 4,2 4,2 
Faglig veiledning 7. trinn 3,3 3,5 3,8 
 10. trinn 3,2 3,3 3,2 
Mobbing i skolen 7. trinn 1,4 1,0 1,2 
 10. trinn 1,3 1,0 1,2 
*Det finnes ikke så langt sammenlignbare tall for denne indikatoren. Resultatene måles på en skala1-5, hvor 5 er best, 

bortsett fra mobbing hvor lave tall betyr lav forekomst av mobbing. 

Elevundersøkelsen ble fra 2013 gjort på høsten, tidligere har den vært gjort på våren. Hensikten er at 

skolene får bedre mulighet til å følge opp resultatene mens elevene fremdeles er elever ved skolen. 

Elevundersøkelsen er også revidert og oppdatert blant annet med bakgrunn i forskning på 

læringsmiljø. Dette har medført at enkelte overskrifter/ indikatorer og spørsmål er tatt ut eller 

endret. Dette gjelder blant annet indikatoren «*trivsel med læreren». Revideringen kan medføre at 

flere indikatorer blir endret og at resultatene i år ikke i samme grad kan sammenlignes med tidligere 

år. Foreløpig er ikke årets elevundersøkelse publisert på skoleporten.no. Ovennevnte tall er ut fra 

egne beregninger og de må derfor leses med et visst forbehold.  Resultatene i elevundersøkelsen vil 

bli nærmere kommentert i tilstandsrapporten når de endelige resultatene og indikatorene foreligger. 

 

Læringsresultater i skolen (nasjonale prøver og eksamen) 

Indikator Trinn Resultat 2012 Målsetting 2013 Resultat 2013 
Leseferdigheter* 5. trinn 2,0 2,2  2,1 

Mestringsnivå 2 og 3 75,9 prosent 78 prosent 79,5 prosent 

9. trinn 3,5 3,7 3,6 

 Mestringsnivå 3,4 og 5 80,6 prosent 83 prosent 87,7 prosent 

Regneferdigheter* 5. trinn 2,2 2,2 2,1 

9. trinn 3,5 3,6 3,4 

Resultat skriftlig 
eksamen 

10.trinn Hovedmål 3,5 3,5 3,5 

For leseferdighet og regneferdighet er det tre mestringsnivåer på 5. trinn, og fem mestringsnivåer på 9. trinn 

Gode ferdigheter innen lesing og regning er viktige forutsetninger for å lykkes i skoleløpet. I tillegg til 

å måle snittet på leseferdighet, er det viktig at flest mulig av elevene er over nivå 1 på 5. trinn og over 

nivå 2 på 9. trinn. Å være på nivå 1 på 5. trinn indikerer at man ikke har oppnådd en tilfredsstillende 

leseferdighet. På 9. trinn vil det å være på nivå 1 eller 2 bety at man har leseferdighet på et nivå der 

man vil kunne få vansker med å klare overgangen til videregående skole. 
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Resultatene i lesing på 5. trinn viser et gjennomsnitt på 2,1, noe som er bedre enn året før, men 0,1 

svakere enn målet. I 2013 har 79,5%  oppnådd en leseferdighet på nivå 2 eller 3  på 5. trinn. Det er en 

bedring fra siste år og bedre enn målsettingen. Dette er gledelig.   

Gjennomsnittsresultatet på 9. trinn er bedre enn året før, men også her litt lavere enn målsettingen. 

Andelen elever på de tre øverste mestringsnivåene viser imidlertid en positiv økning fra 2012 til 2013 

og godt over målsettingen. Eksamen i norsk hovedmål ligger gjennomsnittsresultatet på 3,5 som er 

likt med forrige skoleår og i tråd med målsettingen.  

I løpet av 2013 er det blitt jobbet med en IKT-plan for skolene. Den ferdigstilles i 2014. 

Utredning av skole- og barnehagebehov for barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i løpet av 

2013 stort sett ferdigstilt. Saken vil gå igjennom høring og politisk behandling i 2014. 

Kostra-rapportering 

 Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Akershus Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter 
til skolefritidstilbud 
(215), per 
innbygger 6-9 år 

2 029 3 473 2 413 3 469 2 512 2 446 3 082 1 763 3 555 

Andel elever i 
grunnskolen som 
får 
spesialundervisning 

5,5 6,0 6,1 12,1 6,5 8,1 8,8 7,1 8,4 

Andel timer 
spesialundervisning 
av antall 
lærertimer totalt 

8,0 14,3 14,0 24,1 12,2 21,6 16,7 15,5 17,8 

Andel innbyggere 
6-9 år i kommunal 
SFO 

74,4 74,8 74,2 58,0 61,7 82,2 57,5 73,8 60,3 

Andel elever i 
kommunal og 
privat SFO med 
100prosent plass 

52,4 49,7 57,3 15,3 64,5 83,6 69,7 64,4 55,4 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
grunnskole, 
skolelokaler og 
skoleskyss 

77 909 73 621 73 674 97 073 87 197 86 573 83 401 89 778 101 993 

Lønnsutgifter til 
grunnskole, 
spesialskoler, 
skolelokaler og 
skoleskyss 

61 215 64 938 65 963 78 612 72 702 68 934 68 124 70 793 81 564 

Brutto 
driftsutgifter til 
skolefritidstilbud 
(215), per komm. 
og priv. bruker 

24 028 25 732 25 735 22 306 26 598 25 868 27 872 24 946 25 336 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 1.-
4.årstrinn 

15,9 15,5 15,6 12,6 16,0 16,5 14,5 15,3 13,3 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 5.-
7.årstrinn 

14,8 13,6 14,9 12,7 14,0 14,8 13,6 15,0 12,9 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse, 8.-
10.årstrinn 

18,5 18,5 17,0 14,3 17,5 13,9 15,5 16,0 14,3 



19 
 

Kommentar til Kostra-tallene: 

Andelen elever som får spesialundervisning i Nittedalskolen har vært stigende i flere år. Det er 

positivt at den stigende trenden kan se ut til å være stoppet opp i 2013 og at andel timer til 

spesialundervisning av antall lærertimer totalt er redusert noe. 

Nittedal Kommune har en gruppestørrelse i skolen som er på nivå med sammenlignbare kommuner. 

Gruppestørrelsen på ungdomstrinnene er gått vesentlig ned, men dette er en utvikling som ses over 

hele landet og som må ses i sammenheng med innføring av valgfag.   

 

Enhet for barnehager og forebyggende tjenester 

 

Aktivitetsutvikling  

Indikator 2011 2012 2013 
Antall barn i barnehage (tot.i 
kommunen) 

1415 1437 1485 

Antall årsverk 71,35 71,8 81,2 
Årsverk i skolehelsetjenesten 6,3 6,75 6,3* 
Årsverk i fysio/ergo 4 4 4,4** 
Årsverk i helsestasjonen 3,3 3,3 3,3 
*Reduksjon skyldes at helsesøster for flyktninger 
**økt tilskudd i 2013 

 

Alle med rett på barnehageplass fikk tilbud om plass ved hovedopptaket 2013. Kruttverket 

barnehage åpnet i november 2013 og planlegging av nye Åneby barnehage er i gang. Nettbasert 

dokumenttilsyn er gjennomført i alle barnehagene, og stedlig tilsyn er gjennomført i 10 barnehager i 

samsvar ved vedtatte plan. 6 barnehager ble godkjent på nytt i 2013. 1 barnehage ble godkjent for 

første gang(Kruttverket). Det er lagt fram sak om kartlegging av kvalitet i barnehagene.  

Antall stillinger i skolehelsetjenesten er økt og alle barneskolene har minimum 40 % stilling. 

Ergo/fysio for barn og unge har fått nytt behandlingsrom som en kjærkommen utbedring etter at 

enheten fikk ny lokalisering fra høsten 2013. 

Prosjektet «Murr i magen» ble avsluttet ved utgangen av 2013. Prosjektet har bidratt til at mange har 

fått bistand og til en bedre samordning mellom tjenestene. Intensjonene og erfaringene fra 

prosjektet vil bli videreført i ordinære tjenester. 
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Kostra-rapportering 

 Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Gj. snitt 
Akershus 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter per 
innbygger 1-5 år, 
barnehager 

 
 

114.098 

 
 

117 997 

 
 

120 249 

 
 

124 293 

 
 

127 329 

 
 

109 030 

 
 

115 592 

 
 

118 407 

 
 

119 197 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter til 
kommunale barnehager 
per korrigert 
oppholdstime 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

56 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

54 

 
 
 
 

54 

 
 
 
 

47 

 
 
 
 

54 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

54 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 

 
90 

 
86,9 

 
88,2 

 
85,4 

 
89,0 

 
85,1 

 
77,0 

 
82,4 

 
80,8 

Andel barn 3-5 år med 
barnehageplass  

 
98,2 

 
95,5 

 
95,6 

 
98,9 

 
95,6 

 
94,7 

 
92,0 

 
96,7 

 
97 

Andel barn som får ekstra 
ressurser til styrket tilbud 
til førskolebarn, i forhold 
til alle barn i barnehage 

 
 
 

12,1 

 
 
 

13,2 

 
 
 

12,5 

 
 
 

9,2 

 
 
 

9,6 

 
 
 

15,4 

 
 
 

25,4 

 
 
 

17,9 

 
 
 

16,4 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

 
25,3 

 
27,4 

 
29,9 

 
39,7 

 
39,3 

 
36,9 

 
37,7 

 
28,9 

 
34,2 

And. nyfødte med 
hj.besøk innen to uker 
etter hjemkomst 

45 81 93 73 65 72 31 75 82 

And. spedbarn med 
fullført helseund. før 8. 
leveuke 

104 95 97 104 84 86 78 96 96 

And. barn med fullført 
helseund. v/2-3 år 

87 83 118** 100 97 131 101 94 94 

And. barn med fullført 
helseund. v/4 år 

107** *81 110** 99 99 85 77 94 93 

And. barn som har fullført 
helseund. v/ utg. 1. trinn 

73 95 81 72 101 101 72 90 94 

 
*Disse tallene var i 2012 ikke i samsvar med tjenestens egne tall 
 

Kommentar til Kostra-tallene: 

Årsaken til at noen tall blir over 100 prosent er blant annet noe overlapp mellom kullene.  I 2013 ble 

det gjort totalt 367 4-årsundersøkelser. Kommunen har totalt 332 barn født i 2009 (altså 4 åringer i 

2013), men det ble gjort 97 4-års undersøkelser på barn født i 2008. Dette er blant annet grunnet 

tilflytting fra kommuner hvor 4-årsundersøkelse ikke var gjort og noen forsinkelser i Nittedal 

kommune.  

Hjemmebesøk etter fødsel er prioritert de senere årene. Nå får alle tilbud om hjemmebesøk, tidligere 

var det bare førstegangsfødende som fikk tilbudet. 
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Enhet for barnevern 

Hovedsatsningene for barnevernet i 2013 har vært blant annet implementering av nytt 

kartleggingsverktøy, arbeid med fosterhjem, samt arbeid med voldsrelaterte saker. Dette er blant 

annet en oppfølging av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.  

Aktivitetsutvikling 

Indikator 2011 2012 2013 
Mottatte bekymringsmeldinger                                        210 239 270 

Avsluttede undersøkelser pr.31.12 194 190 206 

Antall barn med hjelpetiltak 118 129 144 

Antall barn plassert i fosterhj./inst. 21 26 32 

Kommunens tilsynsansvar * 31 33 34 

*Nittedal kommune har tilsynsansvar for fosterbarn som bor i Nittedal, både de som er plassert av Nittedal og av andre 

kommuner. 

Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten økte med 13 % i 2013 sammenlignet året før. En stor del 

av meldingene omhandlet vold, spesielt var dette merkbart siste halvår hvor nesten alle meldingene 

var voldsmeldinger. Sakene som behandles i rettsapparatet blir anket videre av privat part. Det er 

stort fokus fra statens side på fosterhjemsarbeidet. Staten pålegger det kommunale barnevernet 

stadig nye oppgaver.  

Ellers er det viktig å merke seg at utekontakten merker en økning i rus blant ungdom. 

 

Resultater 

Indikator 2011 2012 2013 
Fristbrudd 4 % 5,6 %                  5,3 % 
Barn med tiltaksplan               98,3 % 84 %                  92  % 
Tilsynsfører 100 % 100 %                  94 % 

 

Det er 94 % av fosterbarna som har tilsynsfører, mot 100 % de to foregående år. Målet er at alle barn 

i fosterhjem til enhver tid skal ha tilsynsfører. Det er også et mål at alle barn skal ha tiltaksplan. 
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Kostra-rapportering 

Indikator Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Gj.snitt. 
Akershus 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter 
per innbygger 0-17 
år, 
barnevernstjenesten 

3550 4 471 5425 7365 5278 5167 9351 5557 7170 

Netto driftsutgifter 
(funksjon 244, 251, 
252) per barn i 
barnevernet 

54 685 74 717 81 939 103 463 88 765 90 667 89 736 ?? 100 376 

Andel netto 
driftsutgifter til 
saksbehandling 
(funksjon 244) 

38,7 40,3 39,6 28,2 28,9 50,5 29,4 37,9 32,6 

Andel netto 
driftsutgifter til barn 
som bor i sin 
opprinnelige familie 
(funksjo 

23,3 29,8 26,4 8,7 15,3 23,5 24,9 17,7 13,0 

Andel netto 
driftsutgifter til barn 
som bor utenfor sin 
opprinnelige familie 
(f 

38,1 29,9 34,0 63,1 55,8 26,1 45,7 44,4 54,5 

Barn med 
undersøkelse ift. 
antall innbyggere 0-
17 år 

4,1 3,7 4,3 4,3 3,7 3,4 6,5 ?? 4,0 

Andel barn med 
barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-17 år 

4,1 3,9 4,3 4,7 3,8 3,7 6,7 ?? 4,7 

Brutto driftsutgifter 
per barn (funksjon 
244) 

24 110 34 637 37 659 29 322 32 624 48 682 31 877 ?? 41 575 

Barn med 
undersøkelse eller 
tiltak per årsverk 

17,9 16,8 17,9 23,4 13,0 11,9 19,9 ?? 16,9 

Andel undersøkelser 
som fører til tiltak 

46,8 49,2 49,3 50,3 43,2 53,4 43,4 ?? 43,4 

Brutto driftsutgifter 
per barn i 
opprinnelig familie 

23 979 42 160 46 497 20 514 34 699 47 405 47 536 ?? 40 592 

Brutto driftsutgifter 
per barn utenfor 
opprinnelig familie 
(funksjon 252) 

304 212 264 297 199 379 308 775 298 792 311 042 273 280  245 303 

Andel undersøkelser 
med behandlingstid 
over tre måneder 

12,9 6,6 9,6 58,0 60,1 8,3 15,4  27,1 

Andel barn med 
tiltak per 31.12. 
med utarbeidet plan 

96 88 91 70 89 86 90  78 
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Kommentar til Kostra-tallene:  

Det er særlig verdt å merke seg at brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie, er nesten doblet 

de to siste årene. Grunnen er at staten tidligere tilbød veiledning og oppfølging til disse familiene. 

Dette var tilbud som Nittedal kommune benyttet seg mye av.  Tilbudet er nå borte og tilsvarende 

tjenester må kjøpes fra private tilbydere.  Brutto driftsutgifter til barn utenfor opprinnelig familie er 

betydelig redusert fra 2011 til 2013. Grunnen til dette er bl.a. få institusjonsplasseringer, få 

akuttplasseringer og nesten ingen fosterhjem som sier opp slik at barnet må flytte i nytt fosterhjem. 

Enhet for PPT 

PPTs hovedsatsninger i 2013 har blant annet vært å etablere et stabilt team med spesialpedagoger 

for førskolebarn. I tillegg skal enheten bidra aktivt i «Rød tråd»-arbeidet i skolene med fokus på tidlig 

innsats og tilpasset opplæring. 

I det forebyggende psykiske helsearbeidet mot barn og unge, har det blitt utarbeidet en veileder for 

hjemmebesøk som tiltak ved alvorlig skolefravær. I tillegg har enheten startet et arbeid med å lage 

en strategi for «Foreldre i Nittedal» 

Aktivitetsutvikling 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall årsverk totalt 12 13,6 14,9 
Antall pp-rådgivere                7,5                8,5                8,5 
Spesialpedagoger for førskolebarn                 3,0                3,6                4,4 
Antall førskolebarn med vedtak*                  24                 29 27 
Antall klienter totalt (inklusive voksne)                404               441                475 
Nye henvisninger                158               168                153 
Gjennomsnittlig ventetid, i uker                  12                 14                12 
Antall logopedsaker                  32                 21                 30 
* Tallene gjelder undervisningsårene 10/11, 11/12 og 12/13  

 
Antall barn og unge som blir henvist til PPT, har vært relativt jevnt de tre siste årene. Antall klienter 

totalt har økt i perioden 2011-2013, men antall nye henvisninger pr. år er relativt stabilt i 

treårsperioden. Økningen i klienter (totalt) skyldes at det ikke avsluttes like mange saker pr. år som 

tidligere. Årsaken til dette er at flere barn og unge viser mer alvorlig, sammensatt og langvarig 

problematikk enn før.   

 

Enhet for kultur 

Utover å opprettholde enhetens tjenestetilbud på samme nivå som 2012, har enheten fokusert på 

mange nye oppgaver 2013. Enheten har lagt ned et betydelig arbeid i utredningen av 

flerbrukshus/kirke med deltagelse i arbeidsgrupper, etablering brukergruppe, samt utrede 

næringsinteresser mm. Det er igangsatt et betydelig oppgraderingsarbeid av kommunens kunst og 

det er utarbeidet en plan og program for Prøysenåret 2014 og kulturfestival i juni 2014. Det er også 

startet et arbeid med kulturminneplan for Nittedal kommune. 
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Nittedal kulturskole igangsatte kulturskoletimen for alle skoleelever i kommunen på 2.trinn. Enheten 

har bistått i oppgraderinger og realisering av flere idrettsanlegg, herunder midler til og deltagelse i 

prosjektgruppe for friidrettsanlegget Nittedal friidrettsanlegg.  

 

Aktivitetsutvikling  

Indikator 2011 2012 2013 
Utlån Nittedal Bibliotek:  81.367 79.689 85.188 
Besøk Nittedal Bibliotek:   44.800 42.704 45.522 
Besøk arrangementer Bibliotek:  1.996 2.212 2.654 
Deltagelse på UKM + Sommeruka: 280 300 220 
Totalt antall elever Kulturskole:    333 400 400 
SFO kurs – kulturskole  84 270 Nytt tilbud 2013 

 

Nittedal bibliotek har hatt en gledelig utvikling i besøk og utlån, men deltagelsen på Sommeruka gikk 

kraftig ned i 2013 tross utvidet program. SFO-kurs er til dels erstattet med gratis kulturskoletime, noe 

som har vært en stor suksess i Nittedal. Tilbudet omfatter alle 2.trinnselever.    

Kostra-rapportering 

 Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Gj.snitt 
Akershus 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger i 
kroner 

 
 

941 

 
 

1.102 

 
 

1.138 

 
 

1.908 

 
 

1.062 

 
 

1.563 

 
 

1.082 

 
 

1.791 

 
 

1.908 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek 
per innbygger 

 
132 

 
136 

 
127 

 
185 

 
138 

 
339 

 
159 

 
260 

 
267 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler per 
innbygger 

 
 

150 

 
 

167 

 
 

176 

 
 

326 

 
 

258 

 
 

183 

 
 

167 

 
 

251 

 
 

286 

Netto driftsutgifter til idrett per 
innbygger 

 
276 

 
213 

 
282 

 
61 

 
288 

 
37 

 
87 

 
137 

 
215 

Netto driftsutgifter til 
aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 

 
 

71 

 
 

90 

 
 

103 

 
 

176 

 
 

76 

 
 

156 

 
 

144 

 
 

195 

 
 

163 

 

 

Kommentar til Kostra-tallene:  

Økningen i netto driftsutgifter til aktivitetstilbud skyldes i hovedsak oppstarten av Juniorklubb som er 

en ungdomsklubb.  
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Sektor for miljø og samfunnsutvikling 

Innledning 

Sektoren leverer tjenester innen vei, vann, avløp, renovasjon, brann- og feietjenester, kart- og 

oppmålingstjenester, behandling av byggesaker samt arealforvaltning. For branntjenesten lages det 

egen årsmelding sammen med Nedre Romerike Brann- og redningsvesen (NRBR). Tilsvarende lages 

egen årsmelding for regionkontor Landbruk.  Innenfor alle områdene har det vært en økning i 

oppgaver i takt med befolkningsøkningen. 

Et viktig mål for 2013 var å få i land kommunedelplan for nye Nittedal sentrum, formingsveileder for 

sentrumsutviklingen og kommunedelplan for rv. 4. Miljøutfordringene generelt, og kravet i EU sitt 

vanndirektiv, legger føringer for sektorens arbeid. Fremtidig avløpssystem har blitt utredet, og valg 

av løsning har blitt lagt frem for politisk behandling i begynnelsen av 2014. I tillegg har oppgradering 

av private avløpsanlegg og rehabilitering av ledningsnettet vært prioriterte oppgaver. Tilpasning til 

nye værforhold som følge av klimaendringer, utfordrer også sektoren.  

 

Sektorens mål er at innbyggerne og profesjonelle søkere i kommunen skal være fornøyd med den 

saksbehandlingen de får, selv om de ikke nødvendigvis er 100 % fornøyd med 

saksbehandlingsresultatet. Noen kan bli skuffet over utfall av saker fordi deres ønsker strider mot 

lovverk, reguleringsplaner e.l. Det er imidlertid et mål at alle brukere skal oppleve at saken deres blir 

vurdert på en tillitvekkende måte, at vedtakene baseres på like kriterier, og at det oppgis forståelige 

argumenter for eventuelle negativt utfall. 

 

Aktivitetsutvikling 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall byggesaker 297 221 283 

Antall vedtatte reguleringsplaner  4 3 9 

Antall nye eiendommer opprettet i 
matrikkelen 

96 95 52 

Reasfaltert vei 5 000 m 2 800 m 1 700 m 

Nyasfaltert vei 1 500 m 500 m 100 m 

Vegetasjonsfjerning langs veinett for 
bedre sikt/fremkommelighet 

 20 000 m 20 000 m 

Antall nye seksjoner 58 59 106 

Antall situasjonskart 259 264 298 

Antall meglerpakker 269 254 274 

 

Det er vanskelig å rekruttere ingeniører i sektoren, så det har i 2013 vært flere ubesatte stillinger ved 

kommunalteknisk avdeling. Dette har gått ut over aktivitetsnivået. Kommunalteknisk drift har endret 

metode for grøfting for å hindre erosjon på veinettet og utviklingen i antall meter asfaltert vei 

avhenger av årlige bevilgninger. 

Det er en økning i antall pågående private detaljreguleringsplaner. 
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Resultater 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall klagesaker  15 14  
Antall saker med ikke 
overholdt 
saksbehandlingsfrist 

9 
(Ikke fullstendig 
rapportert pga endring i 
arkivsystem) 

50  
totalt for alle typer 
søknader 

39 
totalt for alle typer 
søknader 

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 

13 uker for saker med 12 
ukers behandlingsfrist 
4 uker for saker med 3 
ukers behandlingsfrist 

9,5 uke for saker med 
12 ukers 
behandlingsfrist 
6 uker for saker med 
3 ukers 
behandlingsfrist 

6 uker for saker med 12 
ukers behandlingstid 

4 uker for saker med 3 
ukers behandlingstid  

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 
opprettelse av eneboligtomt  

 
 
38 

 
 
54 

 
 

98 

Antall nye boliger/ 
boenheter 

71 boenheter 234 boenheter 
 

84 boenheter 

 

Utviklingen i byggesaksavdelingen går riktig vei. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gått ned 

sammenlignet med 2011 og 2012 og antall saker med ikke overholdt saksbehandlingstid har også 

gått ned. Tett oppfølging av saksbehandlere, kurs og interne øvelser/seminar har bidratt til bedre 

resultater. I tillegg er det avholdt 47 forhåndskonferanser, og 119 skriftlige forespørsler er besvart. 

God informasjon og helhetlig veiledning er et ledd i arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden. 

Planavdelingen har ikke ført historisk saksbehandlingstid på reguleringsplaner, men holder seg 

innenfor lovens frist på 12 uker fra plansak kommer inn og til den 1.gangsbehandles.  
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Kostra-rapportering  

 Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Akershus Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter til 
funksjon 339 pr. 
innbygger, konsern 
(brannberedskap) 

761 843 740 537 376 569 503 578 656 

Netto driftsutgifter i 
kr pr. innbygger, 
samferdsel i alt, 
konsern 
 

756 959 936 978 374 450 534 684 818 

Netto driftsutgifter til 
fysisk planlegging, 
kulturminner, natur 
og nærmiljø per 
innbygger 

155 231 236 512 192 302 678 459 550 

Saksbeh.gebyr, privat 
reg.plan, boligformål. 
jf. PBL-08 § 33-1. 

135 500 145 500 102.000 30.106 200.000 92.750 48.000 - - 

Saksbeh.gebyret for 
oppføring av 
enebolig, jf. PBL-08 
§20-1 a 

22 360 22 000 36 210 11 764 15.000 23.200 17.309 23 036 10 202 

  3 13 7 0 19 4 3 3 5 

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid, 
oppmålingsforretning 
(kalenderdager) 

 

38 54 98 80 60 70 40 - - 

Andel av 
befolkningen som er 
tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste Enhet 
: Prosent 

91,3 90,3 88,7 70,5 66,0 92,1 89,2 91,3 81,6 

 

Kommentar til Kostra-tallene: Byggesaksgebyret hadde en økning fordi kommunen har hatt 

underdekning innenfor selvkostområdet. Denne underdekningen må tas inn innen gitte frister og har 

gitt forhøyet gebyr i 2013 og vil også gi det i 2014. 
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God folkehelse 

Innledning 

Folkehelse er et felles ansvar for hele kommunen. Å fremme og folkehelse innebærer å tenke «helse i 

alt vi gjør».  Dette er et perspektiv som er godt forankret i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet 

som gjøres i Nittedal.  

Folkehelsebarometeret 2013 
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Folkehelsebarometeret viser at Nittedal kommune scorer høyt på veldig mange indikatorer. Nittedal 

har i følge profilen en befolkning som i hovedsak har god helse, barn og unge som trives og presterer 

godt på skolen, og en stor andel av befolkningen har gode levekår. Nittedal kommune har alt i alt en 

god folkehelse og gode forutsetninger for å utvikle den videre.  

Det er gledelig at Nittedal for første gang ikke har noen «røde» indikatorer i folkehelsebarometeret.  

Folkehelseoversikten 

Det ble i 2013 for første gang produsert en såkalt folkehelseoversikt for Nittedal kommune. 

Oversikten gir et bilde av hvordan det står til med helsetilstanden i Nittedal, og ulike 

påvirkningsfaktorer. I all hovedsak viser tilgjengelig statistikk at helsetilstanden i Nittedal i all 

hovedsak er god. I tillegg ligger Nittedal godt an innenfor mange av de kjente påvirkningsfaktorene 

for folkehelse.  

Folkehelseoversikten ble presentert for Kommunestyret høsten 2013, jfr sak. 92/13. 

Kriminalitetsstatistikk 

 

 2011 2012 2013 

Førstegangskriminelle  
under 18 år 

  
5 

 
1 

 
8 

Vinning (nasking) 306 (20) 273 (7) 265 (10) 

Politianmeldte voldssaker 
(voldssaker meldt til 
barnevernet)  

63 
(48) 

57 
(60) 

66  
(70) 

Anmeldte narkotikasaker 117 167 217 

Skadeverk 138 58  37 

Brukte kroner for 
reparasjoner etter 
skadeverk/ fjerning av 
tagging 

* 333.000,- *70.000,- 
 
 

130.000 

*2011 utgjorde store deler av summen fjerning av gammel og ny tagg som få ungdommer gjorde. 

Ungdommene ble tatt under året. 

*2012 De største kostnadene gikk til glassreparasjoner, kr. 58.000, av dette utgjorde ett hærverk 

alene 32.000, på glasstaket på Hagen skole. 

Partnerskap for folkehelse 

I 2013 er det inngått nye partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner og 

næringslivet. 

Disse er (med tematikk i parentes): 

 Avtale med Nittedal LIONS med avtale om kurset «Det er mitt valg» (Psykisk hele) 

 Avtale med Nittedal Teatersmie med avtale om teaterforestillinger som setter fokus på barn 

og unges utfordringer (Psykisk helse) 

 Avtale med Hakadal IL, Nittedal IL, Gjelleråsen IF, Akershus idrettskrets (Fysisk aktivitet) 
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 Avtale med Turkameratene, Trygg Trafikk, Nittedal lensmannskontor (Trafikksikkerhet/trygg 

skolevei) 

I tillegg har kommunen inngått uformelle partnerskap som ikke er skriftliggjort om BE SAFE og om 

nattevandring.  

Folkehelsearbeid i ulike sektorer 

Nittedal Frisklivssentral 

Frisklivssentralen har opprettholdt og videreutviklet sine tjenester som et kommunalt 

kompetansesenter innenfor fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Nittedal kommune har lykkes i å 

benytte kompetanse på tvers av enheter for å videreutvikle tilbudet til innbyggere med lettere 

psykiske lidelser. Dette gjøres gjennom et tett samarbeid mellom avdeling for psykisk helse og 

Frisklivssentralen. I juni 2013 ble det ansatt en ernæringsfysiolog i prosjektstilling gjennom 

prosjektmidler fra Akershus fylkeskommune til videreutvikling av Frisklivssentralen. 

Nittedal kommune har i 2013 fått tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet  til to ulike prosjekter i 

regi av Frisklivssentralen. 

 Friskliv barn 2-9 år er et prosjekt med fokus på å forebygge utvikling av overvekt blant barn 

og deres familier, og fremme en sunn livsstil og aktive valg. Tilskuddsmidlene er på kr 

300.000 fra Helsedirektoratet. Dette er et tett og forpliktende samarbeid mellom 

helsestasjonens- og skolehelsetjenesten, PPT og Nittedal Frisklivssentral. 

 ‘Et friskt pust’ er et samarbeidsprosjekt mellom fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen 

rettet mot mennesker med kronisk lungesykdom. Målet med prosjektet er å styrke den 

enkeltes mulighet til å mestre egen sykdom. Fokus er fysisk aktivitet, røykeslutt, ernæring og 

motivasjon for livsstilsendring. Prosjektet har fått 500.000 i tilskuddsmidler fra 

Helsedirektoratet.  

Det er ansatt en egen prosjektkoordinator i full stilling for å drifte disse prosjektene, og en 

prosjektmedarbeider i 30 prosent stilling tilknyttet fysioterapitjenesten.  

Det er gjennomført følgende kurs i 2013: 

 To bra mat for bedre helse-kurs  

 To røykesluttkurs   

 To KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger i livet) 

 To KID-kurs (kurs i depresjonsmestring) 

I tillegg har det vært arrangert temaundervisning for brukere av Frisklivssentralen.  

Tiltak i fysioterapitjenesten 

 Grønn balansegruppe(egentreningsgruppe for tidligere deltagere) 

 Gul balansegruppe (moderat risiko for å falle )  

 Rød balansegruppe  (høy risiko for å falle)  

Resultater fra balansegruppene viser 20-30 prosentvis forbedring på tester av balanse før og etter 

treningen. 
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Det er også gjennomført treningsgrupper i 2013, dette er et tilbud for mennesker med mild\moderat 

lungesykdom, og en del av prosjektet «Et friskt pust» 

Tiltak i Enhet for institusjon 

Det ble etablert lokal kjøkkendrift ved begge sykehjemmene i 2013. Kjøkkenene bidrar til god 

ernæring på institusjonene og man ser gode resultater hos pasienter. Det er laget prosedyrer for 

screening av ernæringssituasjonen for alle som kommer til institusjonene. Screeningen følges opp av 

tilpassede ernæringstiltak.  

Det er etablert egen kultur- og frivillighetskoordinator som har ansvar for den kulturelle spaserstokk i 

kommunene i samarbeid med Enhet for kultur.  Stillingsandelen har økt fra 30 til 50 % i 2013. 

Frivillige lag har blant annet egne frokostgrupper, bakegrupper, turgrupper og kiosktralle(Røde kors) 

og flere av beboerne har de siste årene fått egen besøksvenn. Det er venneforeninger som 

arrangerer turer og fester og bidrar med midler til innkjøp til glede for beboerne. 

Tiltak i enhet for helse  

Tiltaksplan for bekjempelse av selvmord er utarbeidet og ble ferdigstilt sommer 2013. Den ble 

vedtatt i kommunestyret i juni 2013. 

En helsesøster jobber i 20 % stilling med smittevern. I hovedsak bruker hun tiden sin på 

tuberkulosekontroll av asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente.  I tillegg har 

Legevakten, sammen med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, organisert tilbud om vaksinering 

mot meningokokker til russ/ungdom 17-19 år.  I 2013 ble ca. 160 ungdom vaksinert.  Legevakten gir 

også tilbud om gratis influensavaksine til ansatte i Nittedal kommune som har pasientkontakt, for å 

redusere risiko for at ansatte smitter svekkede brukere.  

Ved utgangen av 2013 er alle barnehagene i kommunen gjennomgått og godkjent etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  Likeså er alle de kommunale skolene gjennomgått. Det 

er vært en gjennomgang av alle solariene i kommunen, og også innhentet oversikt over kjøletårn i 

kommunen med tanke på risiko for legionellasmitte. 

Annen relevant statistikk 

Indikator 2011 2012 2013 
Drikkevannskvalitet  Det er innrapportert til 

Mattilsynet uten 
anmerkning. 
Drikkevannet i Nittedal 
er av god kvalitet. 

Det er innrapportert til 
Mattilsynet uten 

anmerkning. 
Drikkevannet i Nittedal 

er av god kvalitet. 
Meter kommunal gang- 
og sykkelvei 

15 000 17 000 18 500 

Trafikksikkerhetstiltak I henhold til 
trafikksikkerhetsplanen 

I henhold til 
trafikksikkerhetsplanen 

I henhold til 
trafikksikkerhetsplanen 
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Rent miljø 

Innledning 

En kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning. I 

tillegg er et rent miljø er også en viktig forutsetning for ivaretakelse av naturmangfold og vilt. I 2013 

har de viktigste satsingsområdene vært redusert utslipp av klimagasser, redusert energiforbruk og 

bedret vannkvalitet i Nitelva. Kommunen har arbeidet med å utrede fremtidig avløpssystem, i tillegg 

til oppgradering av private avløpsanlegg og rehabilitering av ledningsnettet. Kompakt 

sentrumsutvikling legger til rette for redusert transportbehov, gjennom å se boligområder, offentlige 

og private funksjoner i sammenheng med kollektivtransport og utvikling av gang- og 

sykkelvegsystemet. 

Oppfølging av klima- og energiplanen 

Status  
SSB publiserer ikke lenger statistikk for kommunal energibruk og klimagassutslipp, men det kan antas 
at utviklinga i Nittedal tilsvarer i stor grad den utviklinga som skjer på nasjonalt plan.  
 
Klimagassutslipp 

I 2012 var de norske innenlandske klimagassutslippene 52,7 mill.ioner tonn CO 2 –ekvivalenter, som 

var 1,1 prosent mindre enn i 2011. Reduserte utslipp fra gasskraftverk som har vært lite i drift, har 

bidratt mest til nedgangen. Klimagassutslippene var i 2012 4,6 prosent høyere enn i 1990. Likevel var 

utslippene i 2012 de laveste siden 1995, med unntak for 2009 da redusert økonomisk aktivitet 

medførte betydelig lavere utslipp enn i årene før og etter. Figuren nedenfor viser utvikling av 

innenlandske klimagassutslipp fra 1990 og frem til 2012. 

På landsbasis Utslipp fra olje- og gassvirksomhet er den viktigste kilden til klimagassutslipp. Figuren 

nedenfor viser utslipp av klimagasser etter kilde. Utslipp fra veitrafikk utgjorde i 2012 19% av 

utslippene og øker fortsatt, selv om veksten har vært svakere de senere årene som skyldes overgang 

til mer energieffektive kjøretøy og overgang fra bensin til diesel som gir lavere utslipp av klimagass pr 

kilometer. Det er innenfor disse områdene hvor kommunen kan gjøre en innsats.  
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Gjennomført klima- og energitiltak i 2013  

 innført SD-anlegg på 18 kommunale bygg og kamera til thermofotografering er innkjøpt og 

arbeidet med thermofotografering er påbegynt 

 alle kommunale næringsbygg og boliger er energimerket i henhold til energimerkeforskriften 

 klima- og energihensyn i forslag til sentrumsplan  

 deltatt på forberedende møter med Akershus fylkeskommune og nabokommuner om 

etablering av Regionalt energikontor  

 forberedt etablering av ladepunkter for elbil ved ungdomskolene, idrettshallene og rådhuset 

 ved utskiftninger i kommunens bilpark fokuseres det på miljøaspektet 

 

Miljøfyrtårn og Grønt flagg  
 
Ved utgangen av 2013 var tolv virksomheter miljøfyrtårnsertifisert i Nittedal, tre av disse var 
kommunale. Tre nye private virksomheter ble miljøfyrtårnsertifisert i 2013. Grønt flagg er en 
sertifiseringsordning rettet mot skoler og barnehager. Det ble i 2013 avholdt informasjonsmøte om 
Grønt flagg for kommunale barnehager og skolene i bygda. 
 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall sertifiserte kommunale 
virksomheter  

3 3 3 

Antall sertifiserte private 
virksomheter 

6 8 9 
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Avfall  

Økt forbruk bidrar til at avfallsmengdene øker. Samtidig gjenvinnes mer avfall enn noen gang, og 

utslippene fra avfallsbehandlingen går ned. 

Indikator 2011 2012 2013 

Kilo kastet husholdnings-avfall per 
innbygger i ROAF-kommunene 

446 453 456 

Avfall til 
kildesortering/materialgjenvinning 
totalt i ROAF-kommunene 

30,5% 30,3% 32,2% 

Antall abonnenter med rabatt pga. 
hjemmekompostering 

5 32 52 

 
Romerike avfallsforedling (ROAF) har i 2013 bygget et nytt sorteringsanlegg, som skal settes i drift i  
2014 og det er i 2013 arbeidet aktivt med forsøplingssaker. 
 

Andre miljøtiltak 

 
Vannkvalitet   

I henhold til EU’s rammedirektiv for vann, skal det innen 2021 oppnås god kjemisk og økologisk 

status i Nitelva. Vannkvaliteten i øvre deler av elva er god, men forringes nedover i vassdraget, og i 

nedre del av elva på grensen mot Skedsmo er vannkvaliteten dårlig. Kommunen er godt i gang med å 

vurdere og iverksette ulike tiltak som vil forbedre vannkvaliteten i Nitelva på sikt. Arbeidet med å gi 

pålegg til husstander uten tilfredsstillende avløpsløsning er videreført. Det samme med rehabilitering 

av ledningsnettet. Fremtidig avløpsløsning ble utredet i 2013 og saken blir behandlet i begynnelsen 

av 2014. 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall pålegg om 
oppgradering av 
anlegg/tilkobling til offentlig 
avløpsnett 

 77 79 

Antall med spredt avløp 
tilknyttet offentlig nett 

  5 

Antall utslippstillatelser 
(oppgraderte anlegg) 

  34 

Antall utslippstillatelser   34 

Rehabilitert antall meter 
vannrør 

494 118 1 180 

Rehabilitert antall meter 
avløpsrør 

677 2 968 1 450 

 

I 2013 har kommunen hatt utskiftning av avløpsrør som satsningsområde, men det er også skiftet 

vannrør når dette har vært hensiktsmessig. På grunn av problemer med å rekruttere medarbeidere 

samt permisjonsavvikling, er ikke målet om minst 4000 meter skiftet avløpsrør per år ikke nådd. 
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Biologisk mangfold   

Kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper og vilt ble påbegynt i 2012 og ferdigstilt i 2013. Fokuset 

for kartleggingen er kulturlandskapet i dalbunnen, raviner og nærområdet til Nitelva.  

Bølereika 

Bølereika er i dårlig forfatning og det er fare for brekkasje. Bølereika er viktig for det biologiske 

mangfoldet og for Nittedals identitet. For å ivareta eika er det nødvendig å gjennomføre 

skjøtselstiltak. Arbeidet med å utrede skjøtselstiltak ble igangsatt i 2013. 

Amfibier og salamanderpark  

Lille Mortetjern på Holumskog ble i 2009 behandlet med rotenon for å fjerne all fisk i vannet. Dette 

var for å sikre overlevelse for salamanderen. Undersøkelser bekrefter at fisken er fjernet og i 2013 

ble salamanderparken ferdigstilt. Etableringen av parken er et samarbeid med grunneier Würth 

Norge AS. Parken gir informasjon om naturverdiene i området, og har gjort området tilgjengelig for 

allmennheten. Parken ble åpnet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Lille Vassøytjern er levested for småsalamander og andre amfibier. Nittedal kommune har i 2012 

startet opp et kartleggingsprosjekt for trafikkdrepte dyr i samarbeid med bl.a. Sørli skole. Prosjektet 

er videreført i 2013 og støttes av «Den naturlige skolesekken». Eget innslag om prosjektet ble sendt 

på Supernytt i NRK. Ny parkeringsplass ved Sørli skole som er tilrettelagt for amfibiene med 

overvintringsplasser og ledegjerder for å redusere trafikkpåkjørsler, ble ferdigstilt i 2013. 

Kulturlandskapsperler  

Kulturlandskapsperleprosjektet har til hensikt å synliggjøre verdiene i jordbrukslandskapet for 

allmennheten og bidra til å styrke identiteten av landskapet innenfor et utvalgt område eller på en  

gård. I 2013 ble arbeidet med en «pilotperle» i området ved Hakadal kirke videreført. Prosjektet er et 

samarbeid mellom bondelaget og kommunen. 

Miljøprisen   

Nittedal kommunes miljøpris ble i 2013 tildelt Tomas Arnheim og Kjell Myhrer på Glittre gård. Prisen 

ble gitt for deres innsats for utvikling av Glittre gård og ivaretakelse av kulturlandskapet.  

Viltforvaltning 

I elgjakta ble det felt 27 dyr av en kvote på 64. Av en kvote på 11 rådyr ble 9 felt. Det ble i 2013 

registrert totalt 41 fallviltulykker i kommunen hvorav 28 var på vei. Fylkesmannen ga i juni 

fellingstillatelse til en ulv på Romeriksåsen. Nittedal kommune deltok i jakta og har opprettet et 

midlertidig rovviltjaktlag. 

 



36 
 

Stolt nittedalsidentitet 

Innledning 

Stolthet og tilhørighet til lokalsamfunnet man er en del av, styrkes på ulike måter. Styringsmålet kan 

sies å inneholde mange ulike elementer, for eksempel opplevelsen av inkludering i nabolaget, 

ivaretakelse i tjenestetilbudet, kunnskap om kommunens historie så vel som dagens Nittedal, 

møteplasser og pågående prosjekter.  

Flerbrukshus og kirke 

Drømmen om et kulturhus i Nittedal har eksistert i mange år. I 2013 har det blitt tatt mange viktige 

skritt i realiseringen av denne drømmen, og nå er den i ferd med å bli en realitet. Etter en lang og 

krevende prosess ble budsjettet til både flerbrukshus og kirke vedtatt i kommunestyret i desember 

2013. I 2013 ble fire firmaer prekvalifisert til å være med i en konseptkonkurranse for prosjektet. 

Evalueringsgruppe for valg av løsningsforslag ble opprettet i desember 2013, og tilbudsdokumenter 

for samspillskonkurransen ble sendt ut til de fire firmaene like før årsskiftet. Firmaene leverte forslag 

i februar 2014 og et valg av konsept ble gjort.  

 

Det gode arbeidet som er gjort har gitt grunnlaget for et bygg og et sentrum som Nittedøler kan være 

stolte av. Dette vil bli en viktig del av Nittedal identitet og noe som kommer til å forme bygda.  

Prosjektet setter Nittedal på kartet i regionen. 

     

I 2013 ble arbeidet med områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet igangsatt. Denne planen er 

hjemmelsgrunnlag for både grunnerverv og bygging av det valgte konseptet. For prosjekt 

Rådhuskvartalet er styringsdokument og byggeprogram for prosjektet vedtatt i kommunestyret.   

Sentrumsutvikling 

I 2013 ble det jobbet med å fjerne innsigelser fra Fylkesmannen og NVE som heftet ved 

kommunedelplan for nye Nittedal sentrum etter høringsrunden i 2012. Alle innsigelser ble opphevet 

etter dialogrunde og mekling ble ikke nødvendig. Omlegging av RV4 ligger også inne i vedtatt 

sentrumsplan. Kommunedelplan for nye Nittedal sentrum ble vedtatt 23.09.13, etter 5 års 

planprosess. Et viktig grep for å bevare stolt nittedalsidentitet i sentrumsutviklingen, var 

utarbeidelsen av en formingsveileder. Formingsveilederen skal ivareta Nittedals særpreg.  

 

Synliggjøring av kulturhistorie 

Nittedals kunst- og kulturarv har blitt synliggjort på ulike måter i løpet av året. Arbeidet med 

kulturminneplan er en viktig del av dette, og ombyggingene på rådhuset har gitt rom for å hente 

fram og vise fram ting vi som kommune er stolt over.  

I vandrehallen utenfor kommunestyresalen er det gjort plass for ambulerende utstillinger av både ny 

og gamle nittedalskunstnere. I den nye sørfløyen er kommunens kunstsamling hentet fram, med mye 

fokus på Borghild Ruds Prøysen-illustrasjoner og Kåre Tveters landskaper. Det ble i året som gikk 

etablert en rekke nye møterom, og disse har hentet både navn og visuell identitet fra natur, kultur og 

historie i Nittedal; Seierspallen med OL- og verdensmestere fra Nittedal, Fyrstikken med de berømte 

hjelpestikkene, Slåttemyra som er det første som møter besøkende på rådhuset, og i tillegg er det 
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møterom som hyller Prøysen, kjerringa med staven, Nitelva, Jarle Bernhoft og andre personer, 

karakterer og steder som gir møtedeltakerne en fik av Nittedals karakter og hva vi er stolte av.   

Arbeidet med å synliggjøre Nittedal kulturarv kommer til å bli løftet videre i 2014, blant annet i 

forbindelse med Prøysen-året. 

 

Frivillig organisasjonsliv 

Nittedal har et godt samarbeid med bygdas frivillige organisasjonsliv. Dette samarbeidet skapes i 

hovedsak gjennom en rekke samarbeidsavtaler og støtteordninger. De frivillige organisasjonene 

bidrar til gjennomføring av en rekke kulturarrangementer, faste kultur- og fritidstilbud tilbud og 

realisering av idrettsanlegg. Kostratallene viser at Nittedal kommune har relativt høye tall på støtte til 

frivillige organisasjoner i forhold til sammenliknbare kommuner.   Et sterkt og aktivt frivillig 

organisasjonsliv er noe befolkningen er opptatt av og stolte av, da det skaper mange flotte 

møteplasser som bidrar til mange gode «ambassadører» for Nittedal.        

 

Vi Bryr Oss 

Nittedals forebyggende «Vi bryr oss» arbeid preger hele kommunen. Det er et samarbeid på tvers 

som involverer de fleste av kommunens tjenester, spesielt mot barn og unge, men også mange andre 

samarbeidspartnere i næringslivet, frivillige organisasjoner og statlige myndigheter. Arbeidet et blitt 

et flaggskip for Nittedal kommune som er godt kjent for de fleste innbyggere, spesielt blant barn og 

unge og deres foreldre. Prosjektet får anerkjennelse langt uten for kommunens grenser.  

Vi bryr oss-arbeidet har gitt Nittedal kommune et rykte som en fremoverlent og kreativ kommune. 

Arbeidet har vist hvordan man får resultater ved å arbeide på tvers av etater og fagfelt. Det gjør noe 

med medarbeiderne i kommunen når andre kommuner fra fjern og nær reiser til Nittedal for å se og 

lære av hvordan det er arbeidet her i kommunen. 

Andre prosjekter 

Også innenfor helse- og omsorgssektoren har Nittedal kommune gjort seg bemerket med gode og 

innovative løsninger for møte dagens utfordringsbilde. Demensomsorgen i kommunen har blitt lagt 

merke til, og har vært til inspirasjon for andre kommuner. I 2013 var daværende helse- og 

omsorgsminister på besøk på Skytta for å se på arbeidet som gjøres. Sammen med ministeren var 

også Dabladets lørdagsmagasin, som hadde en lang reportasje med suksesshistorier og rosende 

omtale fra Skytta. Slike historier gjør det er lett å være stolt av Nittedal kommunes ansatte.  

Prosjektet «Ung i jobb» var et prosjekt i 2013 hvor unge i Nittedal fikk sommerjobb på kommunes 

sykehjem. Målet var, i tillegg til å tilby unge sommerjobb, var å skape interesse for å jobbe i 

helsevesenet i fremtiden. Nittedal kommune fikk også her mye positiv oppmerksomhet.    
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Levende lokaldemokrati 

Innledning 

Et levende lokaldemokrati er å ha en aktiv befolkning som engasjerer seg i lokalpolitikken og i 

lokalsamfunnet for øvrig. Nittedal har et rikt og aktivt organisasjonsliv som skaper mange og gode 

arenaer for deltagelse og medbestemmelse for innbyggerne.  

Politisk aktivitet 

2013 var et valgår. Nittedal kommune la opp til en svært fleksibel ordning ved gjennomføring av 

forhåndsstemming ved at Rådhuset holdt åpent på kveldstid over flere dager. I tillegg ble det etablert 

mobile stemmelokaler slik at beboere på institusjon kunne avgi sine stemmer lokalt. 

Rådhuset ble i 2013 bygd om, og det ble etablert en rekke møterom i Rådhusets sør-fløy. 

Møterommene er forhåndsdisponert til lokalpartiene i Nittedal, slik at partiene har faste møterom til 

bruk på kveldstid. I tillegg ble Kommunestyresalen betydelig oppgradert med blant annet 

audiovisuelle hjelpemidler. 

Politisk organ Antall saker Antall møter 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Kommunestyret 132 137 134 12 11 11 

Formannskapet 78 150 144 10 14 12 

Komité for miljø og 
samfunnsutvikling 

 
21 

 
21 

 
17 

 
9 

 
10 

 
8 

Komité for oppvekst og 
utdanning 

 
23 

 
25 

 
20 

 
8 

 
10 

 
9 

Komité for omsorg 8 25 16 9 10 9 

Administrasjonsutvalget 9 31 20 8 10 9 

*Formannskapet tok over Planutvalgets oppgaver fra 2012. 

Barn og Unges Kommunestyre (BUK): 

BUK består av 22 barn og unge fra alle grunnskolene og Bjertnes vgs. De har i 2013 hatt 8 møter og 

gjennomført blant annet følgende aktiviteter:  

 Studietur til Stortinget, Barneombudet og organisasjonen Voksne for barn 

 Free Friday: Aktivitetsdag i Varingskollen 

 To omganger med aktivitetskonkurransen «Nittedal Move It» 

 Fire høringer om følgende temaer: barns rettigheter, skole/skolehelsetjeneste, fritid og 

trafikksikkerhet 

 Politikergrilling 

 BE SAFE: Temaet i 2013 var nettmobbing 

 Utvikling av et nytt nettsted for barn og unge i Nittedal: www.ung-dom.no som skal lanseres i 

2014 

 Navn og logo utvikling for nytt tilbud for barn og unge: Trening gir mening 

Nittedal BUK er meget engasjert og har stor gjennomslagskraft. De er også til inspirasjon for andre 

kommuner som tar kontakt for å lære mer om hvordan få til et velfungerende BUK.  
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Frivillige organisasjoner 

Gjennom kommunens støtteordninger og samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner bidrar 

kommunen til realisering av både drift og realisering av mange prosjekter. Samarbeidsavtalene sikrer 

også god medvirkning for de frivillige organisasjonene, i saker som er relevante for dem. Det er 

gledelig at et kulturråd ble etablert, noe som vil gi kommunen en ny og viktig samarbeidspartner 

årene fremover. 

Kostra-rapportering 

 Nittedal Stjørdal Askøy Ski Nedre 
Eiker 

Gj.snitt 
Akershus 

Landet 
u/Oslo 

 2011 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Kommunale driftstilskudd til 
lag og foreninger, pr lag som 
mottar tilskudd 

 
 

84.722 

 
 

84.977 

 
 

49.455 

 
 

2.667 

 
 

42.000 

 
 
- 

 
 

18.600 

 
 
- 

 
 
- 

 

Årsaken til den betydelige nedgangen i tilskudd per lag/forening har bakgrunn i at det er flere lag og 

foreninger som søker om og mottar tilskudd. 

Brukermedvirkning 

I alle deler av kommunen jobbes det aktivt med brukermedvirkning, både på system- og tjenestenivå, 

og på individnivå i forbindelse med enkeltpersoners bruk av tjenester.  

De formelle brukermedvirkningsorganene på kommunalt nivå er Eldrerådet og Rådet for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. De får forelagt saker til politisk behandling som angår dere ansvars- og 

interesseområde, og kan gi uttalelser i sakene. Det utarbeides egne årsmeldinger for disse rådene 

som legges fram i komiteer og kommunestyret til orientering.  

Den individuelle brukermedvirkningen skjer gjennom bruk av ulike verktøy for tjenesteutøvelse. F eks 

individuell plan. Antall individuelle planer er doblet fra 2012 til 2013. I oppvekst og 

utdanningssektoren er eleven/barnets medvirkning og nært samarbeid med foresatte en grunnpilar 

for å lykkes med tjenestene.  

I sektor for miljø og samfunn organiseres tilbakemeldinger innenfor brøyting, strøing, gatelys og 

renovasjon direkte fra nettsiden vår. Vinteren 2012/2013 var rolig. I tillegg tilbys 

forhåndskonferanser i plan- og byggesaker. 

Plan- og bygningsloven har strenge krav til høring og medvirkning. Disse følges i kommunen. 

Barnetalspersonen er formelt organ i plansaker. Alle skoler og barnehager har aktive foreldreutvalg 

(FAU) og samarbeidsutvalg. Skolene har i tillegg stor aktivitet i elevrådene.  FAU’ene på skolene har 

gått sammen om å etablere et felles kommunalt FAU som også har hatt stor aktivitet i 2013. I tillegg 

kan følgende tiltak og satsinger nevnes: 

 Det er opprettet brukerråd eller husmøter ved de fleste av helse og omsorgssektoren 

tjenestesteder 

 Generelle forslag/innspill i trafikksikkerhetssammenheng samles i en sak og vurderes av et 

tverrsektorielt faglig arbeidslag 

 Kommunens samarbeidsavtaler med FRINI, Nittedal Idrettsråd, og også snart Nittedal 

kulturråd, sikrer de frivillige organisasjonene en stor grad av medvirkning 
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 Det er opprettet «møteplass» for pårørende til mennesker med psykiske lidelser på Solli 

aktivitetshus og møteplass for pårørende til mennesker med demens på Markerud gård  

 Det har vært gjennomført brukerundersøkelse ved NAV Nittedal i 2013.Resultatet er 

presentert for komite for omsorg 

Åpenhet i forvaltningen 

Kommunen utvidet i 2013 sine tjenester på nett, slik at innbyggere nå i større grad kan 

korrespondere med kommunens sektorer ved hjelp av internett.  Rådmannen etablerte prosjektet 

«24/7: På nett med innbyggerne». I løpet av 2013 er etablering av en ID-port kommet på plass. Dette 

var et viktig skritt videre fra innføringen av det fullelektroniske saksbehandlingssystemet Public 360, 

som innebærer at innbyggere med samme sikkerhet som i nettbanken kan logge seg inn og sende 

søknader og skjemaer digitalt til kommunen. Det er også viktig for videreutvikling av tjenester som 

gir enklere innsyn i offentlige dokumenter og opplysninger om gjelder den enkelte innbygger.  

Ansettelsen av en kommunikasjonssjef som inngår i rådmannens ledergruppe, samt 

omorganiseringen til en egen avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, har styrket 

kommunens strategiske fokus på kommunikasjon og åpenhet. En ny kommunikasjonsstrategi har blitt 

implementert i løpet av 2013 med seks hovedprinsipper for kommunens kommunikasjon med 

omverdenen.  

Kommunen har året igjennom gjort ulike grep for å sette fokus på åpenhet i 

forvaltningen.  Ombyggingen av rådhuset, med etablering av ny glassbasert møteromsfløy og hvor 

rådmannen og kommunalsjefene sitter i åpne, aktivitetsbaserte kontorløsninger, er ett uttrykk for 

åpenhet. Fokus på kvalitet og klarspråk på nett, bruk av sosiale medier for å komme i kontakt med 

ulike målgrupper året igjennom er også slike uttrykk. Folkemøter om store og viktige temaer som 

eldreomsorg eller valg av løsningsforslag for flerbrukshus og kirke, er andre eksempler. Det har også 

vært avholdt informasjonsmøter i forbindelse med pålegg om tilkobling til kommunalt vann- og 

avløpsnett og oppgradering av spredte avløpsnett. 

   

 2011 2012 2013 

Antall 
Innsynsbegjæringer 

177* 684 514 

*Tallet kan ikke sammenlignes med de øvrige tallene pga overgangen fra ESA pro til public 360 i 2011 
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Gode prosesser 

Strategiske styringsmål 

I 2012 innførte Nittedal kommune 8 strategiske styringsmål som grunnlag og målsetting for all 

kommunal virksomhet. Styringsmålene har gjennom hele 2013 blitt implementert i kommunens 

dokumenter, og utgjør nå kjerneområdene i kommunens virksomhet.  

Erfaringen gjennom 2013 var at styringsmålene er enkle å kommunisere og lette å forstå som 

kommunens hovedmål. Det har i mindre grad enn først antatt vært nødvendig å presisere delmål 

under disse 8 hovedmål. Sektorene har i ulikt omfang brutt styringsmålene opp i delmål, og 

presentert delmålene i kommunens handlingsplan og enhetenes virksomhetsplaner.  

 

Strategisk ledelse 

Pr 1. januar 2013 ble kommunen organisert i fire sektorer, med fire kommunalsjef med overordnet 

ansvar for:  

 Helse og omsorg 

 Oppvekst og utdanning 

 Miljø og samfunnsutvikling 

 Stab og støttefunksjoner 

Rådmannsteamet ble tilsvarende utvidet. Dette ga en helhetlig fagsammensetning av den strategiske 

ledergruppe, og utvidet kapasiteten i rådmannsteamet ved alle kommunale sektorer ble 

representert. Det har vært en målsetting i seg selv å øke forståelse og kompetanse på tverrsektorielle 

tema. I praksis gav dette et godt grunnlag for en helhetlig budsjettprosess. Prioriteringen av 

kommunens oppgaver var godt avstemt mellom sektorene i arbeidet med budsjett og handlingsplan. 

Kommunestyret vedtok i 2013 å fristille Rådmannen fra «Moderat flat struktur» - også omtalt som 

tonivå-kommune. I etterkant av dette vedtaket startet Rådmannen prosessen med å etablere en ny 

ansvarsmodell, hvor kommunalsjefene fra årsskiftet 2013/2014 fikk helhetlig ansvar for personal, 

økonomi, fag, prosess og kommunikasjon, i egen sektor.      

 

 

Effektivisering  

Arbeidet i 2013 var preget av omdisponering og nødvendig prioritering av ressursene. Enhetene fikk 

utfordringen med å kutte i budsjettene, henholdsvis med 1 prosent og deretter 3 prosent for å 

muliggjøre Rådmannens prioriteringer og de politiske vedtakene som var gjort. Dette ble gjenstand 

for offentlig omtale, med innbyggere og ansatte som engasjerte seg i saken. Oppgaven ble imidlertid 

godt ivaretatt slik at budsjettdugnaden ble gjennomført som forutsatt. Det ble en betydelig 

effektivisering av kommunens aktiviteter, og tiltakene ble innarbeidet som varige endringer i den 

fremlagte Handlingsplan 2014 -2017, som deretter ble behandlet og vedtatt i Kommunestyret.  
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Administrativ og politisk dialog  

Ordfører og rådmann tok i 2013 et felles ansvar for å styrke samarbeidet mellom politisk ledelse og 

administrasjonen. Det ble innledet en ny møtestruktur hvor målsettingen blant annet var å se 

administrative og politiske vedtak opp mot hverandre. Tiltaket har skapt et godt og konstruktivt 

samarbeidsklima som har bidratt til økt tillit mellom administrasjon og politisk ledelse.  

Den politiske dagsorden har i 2013 i stor grad vært preget av prioriteringen av sentrumsutvikling, 

herunder utvikling av et fremtidig flerbrukshus og kirke.  

Organisasjonsendringer 

Det har i 2013 blitt gjennomført en rekke organisatoriske endringer i Nittedal kommune. Nedenfor 

følger en opplisting av de viktigste: 

 Skatteoppkreveren ble i mars 2013 flyttet ut fra kommunens organisasjon, og etablert som 

del av Skedsmo kemnerkontor. Ordningen har ikke gitt Nittedal kommune uventede 

utfordringer, men anses som å ha vært en effektivisering og styrking av fagmiljøet rundt 

skatteinnkreving  

 Ordningen med kommunal overformynder ble avviklet i 2013 og overført til Fylkesmannen 

for Oslo og Akershus  

 Arbeidet med oppreisning for barn under kommunalt barnevern som ble utsatt for 

manglende eller sviktende oppfølging, den såkalte «Oppreisningsordningen», ble sluttført i 

2013    

 Sektor for miljø og samfunnsutvikling ble etablert, og det ble på slutten av 2013 lagt frem en 

utredning om videre organisering av sektoren. Kommunalsjefen la frem et forslag om å 

etablere to enheter i sektoren. Forslaget ble godkjent og en enhet for kommunalteknikk og 

felles enhet for plan, byggesak og geodata, er under etablering  

 Samme sektor er gitt hjemmel for ett årsverk som næringsutvikler. Årsverket er etablert i 

sammenheng med kommunens sentrumsutvikling  

 

Arealutnyttelse 

Det ble allerede i 2012 bestemt at sørfløyen i Rådhuset skulle etableres som åpent kontorlandskap. 

Sommeren 2013 flyttet politisk og administrativ ledelse inn i nye og moderne lokaliteter. Ordningen 

ble evaluert ved to anledninger, i august og i desember. De ansatte har gitt uttrykk for at de er meget 

godt fornøyd med atmosfæren og inntrykket omgivelsene gir av kommunen. De er også godt fornøyd 

med å arbeide i det åpne landskapet; etableringen har gitt bedre informasjonsflyt og mer funksjonell 

og effektiv arealutnyttelse.  

 

Beredskap 

Prosessene rundt kommunens beredskapsarbeid ble gjennomgått og revidert i 2013. Det ble 

gjennomført 3 beredskapsøvelser, hvor testing av de tekniske støttesystem hadde prioritet. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde tilsyn med kommunens etterlevelse av «Forskrift for 
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kommunal beredskapsplikt», og tilbakemeldingen til kommunen var at planverket og tilnærmingen til 

beredskap var god. Fylkesmannen ga kommunen god rettledning i arbeidet med beredskap.  

Post- og arkivtjeneste 

Det ble også gjennomført tilsyn med kommunens arkivtjeneste. De kommunale arkivene skiller seg i 

perioden med papirbaserte arkiver, og overgangen til fullelektronisk saksarkiv. Kommunen har 

fortsatt store deler papirarkiv hvor det er et etterslep på periodisering, og mangelfulle arkivlokaler. 

Dette arbeidet vil bli gitt prioritet i 2014. De elektroniske saksarkiver er imidlertid i en positiv 

utvikling, hvor det i 2013 ble gjort et betydelig arbeid for å sikre at all relevant informasjon blir 

arkivert digitalt.    

Antikorrupsjon 

I 2013 ble fikk kommunen medlemskap i Transparency International. Arbeidet med å forebygge 

korrupsjon ble gitt ny giv gjennom deltakelse i antikorrupsjonsnettverk og flere foredrag rettet mot 

ledere i kommunen. Kommunen foretok også risikokartlegging av potensielle korrupsjonsområdet i 

samarbeid med ekstern veileder. 

Enhet for IKT 

Kommunen har i 2013 lagt grunnlaget for betydelig oppgradering av de administrative 
støttesystemene. Overgangen til papirløse politikere har vært effektiviserende, og arbeidet vil bli 
videreført i 2013. Det elektroniske saksbehandlingssystemet er under oppgradering. Dette vil bidra til 
forenklet produksjon, distribusjon og forvaltning av kommunens dokumenter. Arbeidet videreføres i 
2014. 
 
I 2013 ble det tatt initiativ til å bedre kontrollen med oppmøte og fravær. Senhøsten 2013 ble det 

tegnet avtale om å innføre et nytt system for tid- og fraværsregistrering. I dette arbeidet er også 

elektronisk reiseregning og personalmeldinger under innføring. Arbeidet videreføres i 2014. 

I 2013 startet prosjekt «e-Handel» som har som målsetting å gjøre det lettere å utnytte inngåtte 

rammeavtaler med hensyn til valg av produkter, gi sporbarhet i innkjøp, bedre statistikk ved nye 

anbud etc. Arbeidet ble påbegynt i 2013 og videreføres i 2014. Antallet papirfakturaer vil bli redusert 

og risikoen for feil i regnskapsføringen gjøres betydelig mindre.  

IKT-enheten startet i 2013 arbeidet med å innføre ITIL, Information Technology Infrastructure Library. 

Dette er et strukturert rammeverk til ledelse av IT-tjenesteleveranse og kvalitetssikring av prosjekter, 

drift og support innen IKT. Rammeverket skal bidra til økt produktivitet og kundetilfredshet gjennom 

en mer profesjonell tilnærming til tjenesteleveranse. I samband med beredskap så vil dette arbeidet 

bidra til å gi høy tilgjengelighet på datasystemene, det vil også hindre utfall av elektroniske 

databehandlingssystemer og elektronisk kommunikasjon gjennom gode rutiner for 

endringshåndtering og dokumentasjon. Arbeidet videreføres i 2014. 

Allerede våren 2013 ble det igangsatt et betydelig arbeid for å styrke tilgjengeligheten til kommunen 

gjennom aktiv bruk av applikasjoner og dokumenter på nett. Satsingen «På nett med innbyggerne» - 

har som målsetting å automatisere informasjon og korrespondanse gjennom kommunikasjon mellom 

innbyggere og administrasjon ved hjelp av internett og applikasjoner for nettbrett og mobil. Arbeidet 

videreføres i 2014.  
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Kompetente og motiverte medarbeidere 

Innledning 
Alle de gode resultatene som produseres i kommunen kommer fra kommunens medarbeidere. 

Medarbeiderne er kommunen viktigste ressurs. Nittedal kommune skal ha en aktiv 

arbeidsgiverpolitikk for å være en god og attraktiv arbeidsplass. 

Lokale målinger 

I månedsskiftet mars/februar 2013 forelå resultatet etter kommunens medarbeiderundersøkelse. 

Undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge arbeidsmiljøet i kommunen og 752 respondenter ga 

tilbakemelding. Det ble ansett som et representativt utvalg. Nittedal kommune målte «energi» og 

«klima» i organisasjonen. Resultatene ble inndelt fra toppledelse, enheter og avdelingsnivå. De 

generelle funnene var at det er god evne og vilje til å gjøre jobben, og et gjennomgående godt 

arbeidsklima. Det ble satt inn ekstratiltak i form av endringer i organisering, psykososial veiledning og 

tilrettelegging av infrastruktur for å imøtegå konkrete utfordringer. Resultatene ble løftet inn i AMU, 

ulike arbeidsgiverforum og i administrasjonsutvalget. Tiltak ble beskrevet og iverksatt.  

Arbeidsgiverpolitikk 

I 2013 startet Nittedal kommune med å utarbeide en egen arbeidsgiverpolitikk. Arbeidet strakk seg 

fra april til desember, og ble avsluttet med vedtak i Kommunestyret. Det var 6 arbeidsgrupper, 

sammensatt av administrasjon og tillitsvalgte, som ferdigstilte arbeidsgiverpolitikken. 

Arbeidsgiverpolitikken har et eget kapittel med «Utfordringsbildet» hvor det er definert 5 ulike 

delmål. Disse er ble så nedfelt som delmål i Handlingsplan 2014-2017 for det strategiske 

styringsmålet om «Kompetente og motiverte medarbeidere»: 

 Etablere «omdømmeprisen» 

 Anerkjenne leveranser gjennom tydelige markeringer 

 Øke antall systematiske medarbeidersamtaler 

 Øke antall stillingsbeskrivelser 

 Etablere en årlig markering av «Årets nyvinning»  

Delmålene har opphav i analysen av medarbeiderundersøkelsen og KS’ arbeidsgivermonitor, hvor 

undersøkelsene peker på at Nittedal kommune har utfordringer på disse områdene.   

I tillegg ble det i fellesskap mellom strategisk ledergruppe, arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte, 

enighet om en ti-punkts lederplakat og en ti-punkts medarbeiderplakat.  

Det ble også startet et arbeid med å etablere arenaer for dilemmatrening, og kommunen er i ferd 

med å lage dilemmakort til hjelp for ledere og ansatte slik at de kan gjennomføre gode samtaler 

omkring hverdagsdilemmaer. 

Lønnsforhandlinger 

Lønnsforhandlingene i 2013 ble gjennomført i tråd med forventningene fra både arbeidsgiver og 

tillitsvalgte. Kravene som ble fremført var i all hovedsak innenfor et rimelig omfang, selv om noen 

yrkesgrupper fremsatte høye krav i forkant av forhandlingene. Kommunen landet på en 

lønnsutvikling på ca 4,2% - et resultat som legger seg godt innenfor normalen sammenlignet med 
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omkringliggende kommuner. Lønnsoppgjøret i 2013 var et mellomoppgjør, slik at det kun var 

forhandling for ansatte i kapittel 3 og 5 i Hovedtariffavtalen.  

Lærlingeordningen 

Nittedal kommune gjennomgikk lærlingeordningen i 2013, og i samråd med KS og Fylkeskommunen, 

ble det foreslått å endre praktiseringen noe, slik at lærlinger i større grad kan tilknyttes én enhet, enn 

hva tidligere praksis har vært. Dermed kan kommunen i 2014 lyse ut 8 lærlingeplasser, mot planlagte 

3. Dette er gledelig.  

Ung i jobb 

I et samarbeid mellom sektor for Helse og omsorg og administrasjonen, ble prøveprosjektet «Ung i 

jobb» gjennomført i 2013. Kommunen rekrutterte ungdom i alderen 15 til 17 år til sommerjobb. 

Prosjektet var et nybrottsarbeid. Interessen var overveldende og kommunen kunne tilby en håndfull 

ungdommer sommerjobb ved våre institusjoner. Dette prosjektet vil også bli gjennomført i 2014.  

Lederinspirasjon 

Gjennom hele 2013 ble det gjennomført lederinspirasjoner for arbeidsgiverkorpset i kommunen. 

Følgende tema ble satt på dagsorden:  

 Antikorrupsjon 

 Balansert målstyring 

 Strategisk kommunikasjon 

 Arbeidsgiverrollen; styringsrett og styringsplikt 

 Prosjektstyring 

 Beredskap 

 Innkjøp  

 Fremtidens velferdstilbud 

Kommunen vil videreføre de eksterne foredrag også i 2014, men vil også forsterke disse 

møtearenaene med flere dagsaktuelle tema og tettere dialog mellom Rådmann og enhetsledere.  

Personalsaker 

I 2013 hadde kommunen 5-10 personalsaker som var av en slik art at de traff rettsapparatet eller ble 

satt under konflikthåndtering med ekstern veiledning.  

Resultater 

Indikator 2011 2012 2013 
Sykefravær 8,1 7,4 7,4 
Andel årsverk i brukerrettede 
tjenester med fagutdanning i 
Helse- og omsorgssektoren 

70 70 70 
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AMU i 2013 

 

Indikator 2011 2012 2013 
Antall møter 4 6 (+ 1 

ekstraordinært) 
11 

Antall behandla saker  23 18 

 

AMU har et fast sakskart som inneholder godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 

forrige møte, saker til behandling, orienteringssaker og eventuelt. Etter aml § 7-2 skal AMU arbeide 

for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at AMU på et overordnet nivå skal følge 

arbeidsmiljøutviklingen og påse at det systematiske HMS-arbeidet utføres i henhold til lover, 

forskrifter og interne regler.  

AMU har 10 faste medlemmer. I tillegg er Bedriftshelsetjenesten og personalsjef fast deltaker.  

Følgende tema har hatt spesiell oppmerksomhet i 2013; sykefraværsarbeid, IA, omorganiseringer, 

flytteprosessen, medarbeiderundersøkelse og anskaffelse av ny BHT.    

 

Medbestemmelse 

Fra februar 2013 trådte kommunens Samarbeids- og informasjonsavtale med 

Hovedsammenslutningene i kraft. Avtalen har gitt et forutsigbart og systematisk 

medbestemmelsesmiljø i kommunen. I arbeidet med evaluering og reforhandling av avtalen kom det 

frem at både arbeidsgiver og arbeidstaker er tilfreds med grunnlaget avtalen har lagt for oppfylling av 

det lovbestemte kravet om medbestemmelse i arbeidslivet.  

Det har i all hovedsak kommet til enighet i alle drøftingssaker mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og 

det ble sjeldent brukt styringsrett fra arbeidsgivers side i 2013. 

 

Særskilt om sykefravær 

Det totale sykefraværet for 2013 er 7,4 % som er det samme som det var i 2012. Det var en nedgang 

fra 2011 til 2012 og har altså vært stabilt i 2012 og 2013. Enhetene rapporterer at de har videreført 

arbeidet fra tidligere år med oppfølgingssamtaler, dialogmøter, utarbeider oppfølgingsplaner, 

tilrettelegger arbeidet, har fokus på jobbrotasjon, lederstøtte, gjennomfører kurs i blant annet 

forflytningsteknikk, arbeidsmiljøseminar, benytter bedriftshelsetjenesten og gjennomfører sosiale 

tiltak.  

På tross av at det gjøres mye godt nærværsarbeid ute i enhetene er høyt sykefravær en utfordring 

for mange, og en daglig utfordring de står ovenfor. Når en avdeling har flere sykmeldte samtidig som 

har behov for tilrettelagt arbeid kan det være utfordrende å finne annet passende arbeid til dem, 

samt at det kan gi merbelastning på kollegaene.  

Nittedal kommune er en IA-virksomhet som innebærer et ekstra ansvar for å tilrettelegge arbeidet 

for ansatte med redusert arbeidsevne. Den 4. mars 2014 kom ny IA avtale og vi vil utarbeide lokal IA 
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avtale i løpet av kort tid. Kommunen har et eget tilretteleggingsutvalg som er et underutvalg til 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU). I tilretteleggingsutvalget sitter personalrådgiver med HMS-ansvar, 

personalsjef, HVO, en representant fra Arbeidslivssenteret NAV og en representant fra Synergi Helse 

AS. Tilretteleggingsutvalget behandler saker der det er liten sannsynlighet for at den sykmeldte 

ansatte kan komme tilbake til eget arbeid på kort og lang sikt. Tilretteleggingsutvalget gir blant annet 

nærmeste leder og ansatt råd om videre tilrettelegging og oppfølging sett i lys av arbeidstakerens 

restarbeidsevne og foretar en konkret vurdering av annet passende arbeid/ikke passende arbeid som 

eventuelt skal tilbys arbeidstaker. Det er nærmeste leder som melder saker inn til utvalget. I 2013 har 

tilretteleggingsutvalget behandlet 24 saker, og noen av disse følges opp videre i 2014.  

Sykefraværet er størst i enhetene for mangfold og inkludering og institusjon. Dette har også vært en 

trend de siste årene. Denne trenden gjelder også innfor pleie og omsorgsektoren generelt i Norge. 

Det har ikke vært gjennomført sykefraværsprosjekt i 2013, men det er planlagt prosjekter inn i mot 

disse enhetene i 2014.  

Det ble i 2012-13 gjennomført et prosjekt «kul på magen – hvordan blir arbeidsdagen» som hadde 

fokus på forebygging og tilrettelegging for gravide arbeidstakere med mål om at de skulle stå lengre i 

stilling.  Hovedmålet med prosjektet var å øke andelen av gravide arbeidstakere som står i stillingen 

til foreldrepermisjonen starter. Det er utarbeidet egne oppfølgingsrutiner for de gravide og 

oppfølgingen skal skje i samarbeid med kommunes jordmor. Pilotenhetene for prosjektet var enhet 

for HFR og institusjon. 

 

Fordeling mellom egenmeldt og legemeldt fravær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2013 

(tall i prosent) 

Fravær/periode    
1. halvår 2. halvår 

Totalt  

Egenmeldt 1,3 1  

Legemeldt 6,9 5,9  

Totalt 8,2 6,9  
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Sykefravær fordelt på kjønn pr. kvartal i Nittedal kommune. 

 Kvinner Menn 

1. kvartal 2013 9,1 % 6,1 % 

2. kvartal 2013 8,2 % 5,1 % 

3. kvartal 2013 5,3 % 4,1 % 

4. kvartal 2013 8,7 % 5,4 % 

Totalt 2013 7,9 % 5,2 % 

 

Sykefraværet for kvinner ansatt i Nittedal kommune er stabilt fra 2012 til 2013. Mennene har en 

økning på 0,2 prosentpoeng i samme periode.  Et gjennomgående trekk ved sykefraværet både i 

Nittedal kommune og i Norge er at kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Det er ca 77 % av de 

ansatte i Nittedal kommune er kvinner.  
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Sunn økonomi 

Innledning 
Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013 var på 30,6 mill. kroner.  

Avviket på netto driftsresultat på 40,9 mill. kroner mot justert budsjett skyldes en kombinasjon av 

høyere driftsinntekter, lavere finanskostnader og høyere finansinntekter enn budsjettert som 

reduseres med noe høyere driftsutgifter enn budsjettert. Detaljert gjennomgang av de enkelte 

linjene følger nedenfor.    

 Driftsregnskapet for 2013 med redegjørelse for vesentlige avvik mellom regnskap og justert budsjett 

 

 

 

Skatteinntektene for kommunen var i 2013 7,0 % høyere enn 2012 og 0,9 % bedre enn opprinnelig 

budsjettert skatteinngang. Skatteinntektene ble 2,7 mill. kroner bedre enn justert budsjett og 

rammetilskuddet 1,5 mill. kroner bedre enn justert budsjett. Bedringen i rammetilskuddet skyldes en 

kombinasjon av 0,6 mill. kroner mindre til inntektsutjevning (skatteinntekter som refordeles til andre 

kommuner)og økt rammetilskudd på 0,9 mill. kroner. Inntektsutjevning er en del av rammetilskuddet 

og kommer til fradrag på linjen for rammetilskudd.  

 

Regnskap Regnskap JustertOpprinnelig   Avvik i kr.  Avvik i %

(Beløp i mill. kroner) 2012 2013 budsjett budsjett mot justert mot justert

Tabell 1 2013 2013 budsjett budsjett
DRIFT

Skatteinntekter 538,9 577,0 574,3 572,3 2,7 0,5 %
Rammetilskudd 411,5 425,6 424,1 424,1 1,5 0,4 %
Andre inntekter 257,9 259,3 237,7 204,1 21,6 9,1 %
Sum driftsinntekter 1208,3 1261,9 1236,1 1200,5 25,9 2,1 %
Sum driftsutgifter 1202,8 1268,7 1261,8 1218,4 6,9 0,5 %

Brutto driftsresultat 5,5 -6,8 -25,8 -17,8 19,0 -73,7 %
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Renteutgifter og tap finansielle omløpsmidler 33,3 20,1 24,0 24,0 -3,9 -16,3 %
Renteinntekter og gevinster på finansielle 
omløpsmidler 37,7 40,5 32,1 32,1 8,4 26,2 %
Avdrag på lån og utlån 30,3 33,3 33,6 33,6 -0,3 -0,9 %
Mottatte avdrag 24,5 25,2 25,4 25,4 -0,2 -0,6 %

Resultat eksterne finanstransaksjoner -1,4 12,3 -0,2 -0,2 12,5
Motpost avskrivninger 18,3 24,0 14,5 14,5 9,5
Netto driftsresultat 22,4 29,5 -11,4 -3,5 40,9

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Bruk av tidligere avsetninger 39,2 21,5 24,9 10,3 -3,4

Overført til investeringsregnskapet 16,4 6,6 6,6 2,1 0,0
Netto avsetninger/bruk(-) avsetning (+) 45,2 13,8 6,8 4,7 6,9

Avsetninger 61,6 20,4 13,5 6,8 6,9

Resultat interne finanstransaksjoner -22,4 1,1 11,4 3,5 -10,3

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,0 30,6 0,0 0,0 30,6
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Samlet sett er skatt og inntektsutjevningen 4,2 mill. kr bedre enn justert budsjett, og 6,2 mill. kr 

bedre enn opprinnelig budsjett. Andre driftsinntekter var 25,9 mill. kr bedre enn justert budsjett, se 

avsnittet «Driftsinntekter 2013» for detaljer. 

Driftsutgiftene for kommunen er i 6,9 mill. kr høyere enn justert budsjett i 2013, se eget avsnitt 

under for utdypende kommentarer. Finansutgiftene i 2013 er 4,2 mill. kroner lavere enn justert 

budsjett. Dette er i hovedsak et resultat av lavere renter på kommunens lån enn budsjettert.   

Finansinntektene hadde et positivt avvik i forhold til budsjett, dette skyldes en kombinasjon av 

urealiserte og realiserte gevinster på finansplasseringene i tillegg til bedre renteinntekter enn 

budsjettert.  

I forhold til justert budsjett har enhetene i kommunen et regnskapsmessig resultat i henhold til 

budsjett, detaljer per enhet fremgår av tabell senere i dokumentet.  

 

Driftsinntekter 2013 

 

 

Det har i 2013 vært en betydelig økning i driftsinntektene på 25,8 mill. kroner målt mot justert 

budsjett. Under kommenteres de største avvikene. 

«Brukerbetalinger» er 2,3 mill. kroner høyere enn budsjett, dette skyldes i hovedsak økte inntekter 

innen enhet for institusjon med 1,5 mill. kroner og felles skole/SFO med 0,5 mill. kroner. 

«Andre salgs- og leieinntekter» er økt med 4,0 mill. kr mot justert budsjett, dette skyldes i hovedsak 

større inntekter enn budsjetter innen selvkostområde avløp.   

 «Overføringer med krav til motytelse» øker målt mot justert budsjett. Økningen sett i forhold til 

justert budsjett skyldes i hovedsak en kombinasjon av økt sykelønnsrefusjon med 9,5 mill. kroner, 

mva.-refusjon knyttet til investeringer  med 1,8 mill. kroner og refusjon fra private på 2,7 mill. kroner.  

 «Andre statlige overføringer» er i henhold til budsjett.   

 

Beløp i mill. kroner
Regnskap  

2013
Justert 

budsjett 

Avvik 
regnskap 

mot justert 
budsjett 2012

Avvik mot 
2012

Brukerbetalinger 46,3 43,9 2,3 45,7 0,6
Andre salgs- og leieinntekter 89,9 85,9 4,0 85,7 4,2
Overføringer med krav om motytelse 106,1 91,4 14,7 109,2 -3,1
Rammetilskudd 425,6 424,1 1,5 411,5 14,1
Andre statlige overføringer 15,9 15,8 0,1 17,0 -1,1
Andre overføringer 1,1 0,6 0,5 0,3 0,8
Skatt på inntekt og formue 577,0 574,3 2,7 538,9 38,1
Eiendomsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Sum driftsinntekter 1 261,9 1 236,0 25,8 1 208,3 53,6
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«Rammetilskudd» og «Skatt på inntekt og formue» må ses i sammenheng, se tabell «Frie Inntekter» 

for kommentarer.  

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)  

 

 

Skatteinntektene for kommunen hadde i 2013 en vekst på 7,1 % mot 2012 og 0,9 % bedre enn 

opprinnelig budsjettert skatteinngang.  Dette er noe høyere enn veksten i skatteinntektene for 

Akershus som endte på 6,7 % i forhold til 2012.  

Grafen under viser Nittedals vekst i skatteinntektene i 2013 målt mot samme periode i 2012. Som det 

fremgår av figuren er veksten i skatteinntektene mot 2012 jevnt fordelt på månedene.  
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Netto vekst i skatteinntekter etter fradrag for inntektsutjevningen (skatteinntekter som refordeles til 

andre kommuner) utgjorde 5,3 mill. kroner over opprinnelig budsjett og 3,3 mill. kr over justert 

budsjett i 2013. Netto vekst i skatteinntekter i forhold til opprinnelig budsjett skyldes en økning i 

brutto skatteinntekter med 4,7 mill. kroner mens inntektsutjevningen er redusert med 0,6 mill. 

kroner.  

I tertialsak 1/2013 ble budsjettet for skatteinntekter økt med 2 mill. kroner.  
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Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

NITTEDAL

Frie inntekter (Beløp i mill. kroner) Regnskap Just. bud. Oppr. bud. Avvik mot Regnskap

2013 2013 2013 justert budsjett 2012

Skatteinntekter -577,0 -574,3 -572,3 -2,7 538,9
Inntektsutjevning 23,3 23,9 23,9 -0,6 -21,7

Sum skatter og inntektsutjevning -553,7 -550,4 -548,4 -3,4 517,2
Rammetilskudd (ekskl. inntektsutjevning) -444,5 -444,2 -444,2 -0,3 429,0
Ekstraordinære/ordinære skjønnsmidler -4,4 -3,8 -3,8 -0,6 4,6

Sum rammetilskudd/skjønnsmidler -448,9 -448,0 -448,0 -0,9 433,6

Sum frie inntekter -1 002,7 -998,4 -996,4 -4,3 950,9
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Driftsutgifter 2013 

 

 

Kommunens driftsutgifter var 6,9 mill. kroner høyere enn justert budsjett, og 65,9 mill. kroner høyere 

enn 2012.  

Avvik mot justert budsjett 

Økte lønnsutgifter i forhold til justert budsjett er en kombinasjon av økte kostnader til vikarer (4,8 

mill. kroner), økte kostnader til ekstrahjelp (3,0 mill. kroner) og økte kostnader til overtid (3,3 mill.).  

Kostnadene til fastlønn ligger 3,3 mill. kroner under budsjett og reduserer således avviket for 

lønnsutgiftene. De økte kostnadene til overtid og ekstrahjelp må sees i sammenheng med 

sykelønnsrefusjonene som var 9,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.   

Sammenliknet med 2012 er kostnadene til vikarer og ekstrahjelp uendret, mens overtidskostnadene 

er 2,3 mill. kroner lavere enn 2012.  

Linjen for «Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen» er 1,1 mill. kroner lavere 

enn budsjettert. Dette skyldes en kombinasjon av flere mindre avvik, men i hovedsak er det 

energikostnadene som er 2,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Avviket på linjen for «Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon» i forhold til budsjett 

gjelder i stor grad kjøp fra private som er 3,7 mill. kroner over budsjett som følge av økte kostnader 

til avlastning innen enhet for mangfold og inkludering (1,6 mill. kroner), økte kostnader til 

barnevernstjenester (3,5 mill. kroner), mens kostnadene til ikke-kommunale barnehager og styrket 

tilbud og spesial pedagoger er 1,6 mill. kroner lavere enn budsjett.  

Reduserte kostnader på «Overføringer» skyldes en kombinasjon av mindreforbruk i hovedsak på 

sentral post knyttet til lønnsoppgjør og pensjon med 15,2 mill. kroner fratrukket et merforbruk 

knyttet til medfinansiering av samhandlingsreformen på 2,7 mill. kroner og økte kostnader til 

sosialhjelp  (NAV) med 1,9 mill. kroner.   

 

  

  

Beløp i mill. kroner

Regnskap 
2013 Justert 

budsjett

Avvik mot
justert 

budsjett 2012
Avvik mot 

2012

Lønnsutgifter 543,8 535,7 8,1 515,4 28,5
Sosiale utgifter 145,9 146,9 -1,0 133,7 12,2
Kjøp av varer og tjenester som inngår
i tjenesteproduksjon 120,2 121,3 -1,1 124,2 -4,0
Kjøp av tjenester som erstatter
tjenesteproduksjon 365,5 363,3 2,3 352,9 12,6
Overføringer 83,4 94,6 -11,2 73,5 9,9
Avskrivinger 24,0 14,5 9,5 18,3 5,7
Fordelte utgifter -14,2 -14,4 0,2 -15,1 0,9

Sum driftsutgifter 1 268,7 1 261,8 6,9 1 202,8 65,9
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Enhetenes avvik mot budsjett 

 

 

Oversikten viser at avvik mot justert budsjett for enhetene utgjør et merforbruk på 0,1 mill. kroner. 

De fleste enhetene har små og i hovedsak positive avvik mot budsjett, mens enhet for institusjon, 

enhet for hjemmetjenester, forbyggende og rehabilitering (HFR) og enhet for barnevern har de 

største negative avvikene mot budsjett. Kostnader til samhandlingsreformen ligger inne i enhet for 

administrasjon i tabellen over og har et merforbruk i forhold til budsjett på 2,9 mill. kroner samlet for 

medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter.   

Avviket på enhet for institusjon skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp 

med totalt 3,5 mill. kroner over budsjett knyttet til økningen med 8 sykehjemsplasser på Døli.   

Avviket på enhet for HFR skyldes i hovedsak økte kostnader til vikarer, overtid og ekstrahjelp med 4,2 

mill. kr over budsjett som følge av økte behov. De økte kostnadene i enhet for HFR har medført økte 

refusjoner fra staten for ressurskrevende tjenester på om lag 2,2 mill. kroner.  

Avviket på enhet for barnevern skyldes i hovedsak merforbruk knyttet til tiltak for hjemmeboende 

barn med 2,5 mill. kroner over budsjett.  

 Enheter Regnskap 2013
Justert 

budsjett 2013
Avvik Regnskap 2012

Oppvekst og utdanningssektor

Enhet for barnehager og forebyggende tjenester 195 291 091 196 508 500 -1 217 409 188 813 824

Enhet for kultur 25 141 920 25 556 100 -414 180 24 070 594

Enhet for PPT 9 764 048 10 387 400 -623 352 9 080 913

Enhet for barnevern 32 443 566 31 277 900 1 165 666 28 164 977

Enheter for Nittedals 10 grunnskoler 275 360 358 275 246 900 113 458 268 766 878

Sum oppvekst og utdanningssektor 538 000 983 538 976 800 -975 817 518 897 184

Helse og omsorgssektor

Enhet for ti ldeling 45 683 125 47 572 049 -1 888 924 18 702 761

Enhet for helse 41 952 655 42 852 056 -899 401 43 151 713

Enhet for mangfold og inkludering 68 360 821 69 451 512 -1 090 691 72 986 806

Enhet for institusjon* 87 632 726 84 223 903 3 408 823 0

Enhet for hjemmetjenester, forebyggende og rehabilitering* 59 589 491 55 382 083 4 207 408 0

 Pleie rehabilitering omsorg (PRO)* 0 0 0 144 154 428

Enhet for NAV 26 072 739 25 116 668 956 071 25 755 083

Sum helse og omsorgssektor 329 291 557 324 598 271 4 693 286 304 750 791

Miljø- og samfunnsutviklingssektor

Enhet for tekniske tjenester 33 076 133 33 781 500 -705 367 35 532 002

Enhet for utvikling 4 877 666 5 845 200 -967 534 5 064 898

Sum miljø- og samfunnsutviklingssektor 37 953 799 39 626 700 -1 672 901 40 596 900

Administrative støtteenheter

Enhet for administrasjon inkl Samhandlingsreformen 73 876 477 74 244 855 -368 378 71 964 393

Enhet for økonomi 12 271 601 13 288 500 -1 016 899 11 620 624

Enhet for IKT 9 132 528 9 716 400 -583 872 9 513 775

Sum administrative støtteenheter 95 280 606 97 249 755 -1 969 149 93 098 792

 Sum fordelt drift 1 000 526 945 1 000 451 526 75 419 957 343 667

*Enhet for pleie, rehabilitering og omsorg ble i 2013 delt i enhet for institusjon og enhet for hjemmetjenester, forebyggende
og rehabilitering
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Finans 

Driftsregnskapet viser at netto finanskostnader i 2013 utgjorde 12,3 mill. kroner noe som er 12,5 mill. 

kroner bedre enn budsjett.   

Finansinntektene utgjorde 65,7 mill. kroner i 2013, dette er 8,3 mill. kroner høyere enn justert 

budsjett. Avviket mot justert budsjett skyldes en kombinasjon av realiserte og urealisert gevinster på 

finansplassering over budsjett med 6,9 mill. kroner og høyere renteinntekter på 1,6 mill. kroner som 

følge av høyere beholdning på kommunens bankkonto enn budsjettert.   

Finanskostnadene i 2013 er 4,2 mill. kr lavere enn justert budsjett, dette skyldes lavere 

rentekostnader som følge av lavere rentenivå enn budsjettert for 2013.  

Detaljer knyttet til utvikling i kommunens finansielle aktiva følger senere i dokumentet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansutgifter (inkl. finans i enhetene) 

Beløp i mill. kroner

Regnskap Justert
budsjett

Avvik 
regnsk./

Just. budsj. 2012
Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 20,0 24,0 -4,0 23,4
Tap på finansiell instrumenter 0,1 0,0 0,1 9,9
Avdragsutgifter 33,2 33,1 0,0 30,1
Utlån 0,2 0,5 -0,3 0,2

Sum finansutgifter 53,4 57,6 -4,2 63,6

Finansinntekter
Beløp i mill. kroner

Regnskap Justert
budsjett

Avvik 
regnsk./

Just. budsj. 2012
Renteinnt., utbytte, eieruttak 33,6 32,1 1,6 33,3
Gevinst finansielle instrumenter 6,9 0,0 6,9 4,4
Mottatte avdrag på utlån 25,2 25,4 -0,2 24,5

Sum finansinntekter 65,7 57,4 8,3 62,2
Resultat eksterne finanstransaksjoner 12,3 -0,2 12,5 -1,3
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Utvikling lånegjeld 

Kommunens lånegjeld er økt med 66,2 mill. kroner fra 2012 til 2013. 

Kommunen tar opp lån med flytende rente og inngår rentebytteavtaler for å binde renten på deler av 

lånene. Kommunen har per 31.12.2013 rentebytteavtaler som tilsvarer at rundt 44 % av lånene har 

faste rentebetingelser. Den gjennomsnittlige rentekostnaden for låneporteføljen i 2013 var 2,7 % noe 

som er 1,0 % høyere enn den gjennomsnittlige 3 måneders NIBOR renten i 2013, dette skyldes 

rentebytteavtalene som er inngått for å binde renten på deler av kommunens lån.  

Finansplasseringer 

2013 2012
 Kommunens samlede lånegjeld 
(Beløp i mill. kroner) 686,76 620,53
 Herav: 0,00

 DNB Markets,sertifikatlån 0,00 170,00

 Obligasjonslån 128,00 128,00
 Kommunalbanken 341,73 115,00
 KLP 0,55 0,65
 Husbanken, ord.lån 0,35 0,49
 Husbanken, videreform.lån,fast/flytende 61,13 51,38

 Danske Bank 155,00 155,00

Oversikt verdipapirer i 
beholdning 31.12 (tall i 1000 
kr)

Bokført verdi 
31/12/2012

Bokført verdi 
31/12/2013

Urealisert
gevinst/tap

bokført i 2013

Ledig likviditet
Pengemarkedsfond

Holberg Likviditet 20* 44 505 44 418 -87

Langsiktige finansielle aktiva
Aksjefond

Holberg Norge 3 502 4 448 946
First SMB 1 727 2 284 557

Delsum aksjefond 5 229 6 732 1 503
Obligasjoner

Vestjysk bank 4 005 7 290 3 285
Danske andelskasser 2 500 2 500 0

Delsum obligasjoner 6 505 9 790 3 285

Strukturerte produkter
Europeiske Aksjer III 20 361 21 032 671

Totalt 76 600 81 972 5 372

* Kolonnene for bokført verdi 31/12/2012 inneholder reinvestert avkastning for
pengemarkesfondet Holberg Likviditet 20
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Tabellen over viser kommunens finansielle eiendeler ved utgangen av 2013. Samlet har disse 

plasseringene hatt en økning i verdi som er bokført som urealisert gevinster i regnskapet i 2013 på 

5,4 mill. kroner. Av kommunens plasseringer er det den positive verdiutviklingen på obligasjonene i 

Vestjysk bank, aksjefondene og det strukturerte produktet Europeiske Aksjer III som har bidratt til 

det positive resultatet i 2013. Pengemarkedsfondet har et urealisert tap på 0,1 mill. kroner, men har 

samtidig hatt renteinntekter på 1,1 mill. kroner som ikke fremgår av tabellen over.  

Kommunen har i 2013 som en følge av nytt finansreglement som ble vedtatt av kommunestyret 31. 

mai 2011 fortsatt å selge verdipapirer for å tilpasse plasseringene til finansreglementet. Kommunen 

fikk innløst plasseringen i OF Energiråvarer i løpet av 2013. Dette har medført en regnskapsmessig 

gevinst i 2013, mens salget ikke ga gevinst i forhold til kostpris. Den regnskapsmessige gevinsten må 

sees i sammenheng med urealiserte tap som er bokført på dette verdipapiret i tidligere års 

regnskaper. Oversikten over salget med tilhørende gevinstberegning fremgår av tabellen under.  

 

 

I henhold til finansreglementet vil det bli utarbeidet en egen rapport for finans for 2013.  

Investeringer 

Oversikten under viser kommunens brutto investeringer, utlån, avdrag på lån og avsetninger i øvre 

del av tabellen og hvordan disse investeringene er finansiert i nedre del av tabellen for perioden 

2011-2013.  

 

 

Verdipapirer innløst i 2013
(tall i 1000 kr)

Opprinnelig 
kostpris

Bokført verdi 
31/12/2012 Salgspris

Gevinst/tap i 
forhold til 
kostpris

Gevinst/tap 
bokført i 2013

Langsiktige finansielle aktiva
Strukturerte produkter

Orkla Finans Energiråvarer 20 000 18 600 20 000 0 1 400
Totalt 20 000 18 600 20 000 0 1 400

Orkla Finans Energiråvarer forfalt til betaling i juni 2013

Regnskap Regnskap Regnskap Justert    Avvik  Avvik
Beløp i mill. kroner 2011 2012 2013 budsjett kroner prosent

2013
INVESTERINGER
Investeringer i anleggsmidler 99,7 72,9 46,4 48,4 -2,0 -4,2 %
Utlån og forskutteringer 28,9 36,8 66,7 62,9 3,8 6,0 %
Avdrag på lån 3,1 29,0 2,3 3,1 -0,8 -26,9 %
Avsetninger 12,7 5,8 5,6 5,6 0,0 0,1 %
Årets finansieringsbehov 144,4 144,5 120,9 120,0 0,9 0,8 %

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 51,5 67,7 37,7 34,1 3,6 10,5 %
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,6 0,1 0,4 0,4 0,0 NA
Tilskudd til investeringer 0,9 1,3 1,7 6,8 -5,1 -74,9 %
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 53,8 30,7 11,7 12,3 -0,6 -4,8 %
Andre inntekter 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 NA
Overført fra driftsregnskapet 13,3 16,4 6,6 6,6 0,0 -0,2 %
Bruk av avsetninger 23,6 27,2 59,9 59,9 0,0 0,0 %
Sum finansiering 144,4 144,5 117,9 120,0 -5,7 -4,7 %

Udekket 0,0 0,0 2,9 0,0 6,6 0,1
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Investeringer er finansiert med tilgjengelige midler uavhengig av fordeling av finansieringsmidler på 

prosjekter i budsjettet. Praksis er i tråd med presiseringer og veileder fra departementet. I desember 

vedtok kommunestyret overføring av bevilgning og tilhørende finansiering til 2014 etter en prognose 

på forbruk i 2013.  

Investeringsregnskapet viser manglende finansiering med 2,9 mill. kroner. Rådmannen vil komme 

tilbake til forslag for hvordan dette skal dekkes i sammenheng med kommunestyrets behandling av 

årsregnskapet i juni 2014.  

Finansiering av investeringer  

Avviket på linjen for «Tilskudd til investeringer» i forhold til justert budsjett skyldes en forskyvning i 

tidspunktet for mottak av tilskudd fra Husbanken til Rotnesbeitet borettslag fra 2013 til 2014. Øvrige 

linjer har kun mindre avvik.      

Detaljer per prosjekt 

Tabellen under viser enkeltprosjekter med total kostnadsramme og regnskapsførte kostnader hittil 

per 2013 og avvik mellom regnskap 2013 og justert budsjett for året.  Oversikten viser et samlet 

positivt avvik mellom årets regnskapsførte kostnader og årets justerte budsjett med 1,9 mill. kroner.  
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Beløp i kr
Kostnads-

ramme

Regnskapsført 

tidligere år

Regnskap 

2013

Sum 

regnskapsført

Justert 

budsjett 

2013

Avvik justert 

budsjett - 

regnskap 2013

31127 INTEGRASJON FAGSYSTEMER - SELVBETJENING PÅ NETT 4 000 000 928 570 505 020 1 433 590 551 000 45 980

31128 Forprosjekt utvidelse av Hakadal kirkegård 7 300 000 795 000 0 795 000 0 0

31133 OPPGRADERING SAKS/ARKIVSYSTEM MED NYE FUNKSJONER 4 817 500 4 604 700 286 041 4 890 741 400 000 113 959

31136 IP-TELEFONI 2 520 000 2 116 011 260 954 2 376 965 261 000 46

31155 TRÅDLØST NETTVERK (WLAN) 2 550 000 995 451 1 370 894 2 366 345 1 550 000 179 106

31157 INVENTAR OG UTSTYR RÅDHUSET VED OMBYGGING 2.ETG 1 800 000 0 1 786 698 1 786 698 1 800 000 13 302

31158 LAGRING AV VIDEO FRA KOMMUNESTYREMØTER 200 000 0 0 0 0 0

31159 ELEKTRONISK SAMHANDLING INKL HELSENETT 840 000 0 200 255 200 255 201 000 745

31160 VEEAM backupløsning 2013 250 000 0 246 990 246 990 250 000 3 010

31204 E-HANDEL 1 920 000 0 1 197 755 1 197 755 1 150 000 -47 755

31205 ELEKTRONISKE REISEREGNINGER 785 000 0 0 0 90 000 90 000

31402 SALAMANDERPARK MORTETJERN 722 000 232 040 499 161 731 201 490 000 -9 161

32202 INVENTAR PAVILJONGER SLATTUM SKOLE 650 000 0 649 853 649 853 650 000 147

32208 PC'ER OG SKRIVERE TIL SKOLENE 5 400 000 4 036 850 1 051 398 5 088 248 1 400 000 348 602

32210 SMARTBOARDS TIL SKOLENE 5 100 000 4 989 084 53 246 5 042 330 100 000 46 754

32212 BÆRBARE PC'ER TIL SPESPED-UNDERVISNING 1 000 000 249 490 608 928 858 418 750 000 141 072

32214 BÆRBARE DATAMASKINER Li skole 510 000 406 325 103 687 510 012 103 000 -687

32221 ROTNES SKOLE, INVENTAR TIL NYTT KLASSEROM 150 000 0 160 936 160 936 150 000 -10 936

32219/32222 LEKEAPPARATER ULVERUD SKOLE 737 616 302 603 435 030 737 633 435 000 -30

32223 HAKADAL SKOLE, ELEVSKAP 170 000 0 164 973 164 973 170 000 5 027

32302 INVENTAR OG UTSTYR I KOMMUNALE BARNEHAGER 200 000 0 199 866 199 866 200 000 134

33103 INVENTAR/UTSTYR SOLLI 620 000 413 998 173 813 587 811 206 000 32 187

33304 SKYTTA - SYKESIGNALANLEGG 900 000 331 640 0 331 640 0 0

33305 SKYTTA, UTSTYR TIL SANSEHAGE 150 000 0 120 000 120 000 150 000 30 000

33314 INSTITUSJON, SJOKKLEIE-SENGER 150 000 0 192 750 192 750 150 000 -42 750

33401 INVENTAR/UTSTYR DØLI kjøkken 550 000 0 568 279 568 279 550 000 -18 279

33414 INSTITUSJON-FYSIO, TRENINGSAPPARATER 100 000 0 100 821 100 821 100 000 -821

33415 INSTITUSJON, TRENINGSAPPARATER FRISKLIV 250 000 0 0 0 0 0

33602 ROTNESBEITET BORETTSLAG 16 529 000 0 16 491 550 16 491 550 16 529 000 37 450

33603 INVENTAR ROM SKYTTATUNET 127 850 0 127 850 127 850 127 850 0

36201 REHABILITERING AVLØP 8 429 000 0 0 0 0 0

36203 REHABILITERING VANN 270 000 0 0 0 0 0

36204 VEILYS pålegg ombygging ti l  målte anlegg 3 750 000 567 931 1 666 019 2 233 950 1 825 000 158 981

36206 TRAFIKKSIKRING 1 700 000 0 2 069 173 2 069 173 1 700 000 -369 173

36207 MASKINFORVALTNING - TRANSPORTMIDLER 900 000 0 912 500 912 500 900 000 -12 500

36222 MASKINER - KLOAKK 2 600 000 0 0 0 0 0

36226 VAREBIL VANN-AVLØP 750 000 0 747 519 747 519 750 000 2 481

36242 BREDEUTVIDELSE TJERNSLIA 300 000 0 0 0 0 0

36246 KRUTTVERKET VANN 0 10 111 794 776 028 10 887 822 775 000 -1 028

36247 KRUTTVERKET AVLØP 0 8 314 971 926 702 9 241 673 925 000 -1 702

36248 KRUTTVERKET VEI 0 121 873 052 2 172 298 124 045 350 2 500 000 327 702

36260 FIBERKABLING/STYRING/OVERVÅKING/DATAFANGSVERKTØY VA 4 300 000 27 515 0 27 515 0 0

36270 SØRLI SKOLE, REKKEFØLGEBESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN 2 000 000 1 607 641 0 1 607 641 0 0

36275 NYE PUMPER I PUMPESTASJONER, AVLØP 86 200 0 86 183 86 183 86 200 17

36276 FRIIDRETTSBANE SENTRALIDRETTSANLEGGET 8 711 000 7 301 278 1 711 460 9 012 738 1 597 000 -114 460

36277 ETABLERE MÅLING AV OVERLØP PÅ AVLØPSPUMPESTASJONER 150 000 0 0 0 0 0

36281 OMB PUMPESTASJON/TRYKKØKER VANN ÅNEBY 500 000 296 588 0 296 588 0 0

36282 SENTRALIDRETTSANLEGGET - GANGVEI / OMLEGGING 

VANNLEDNING
200 000 353 610 200 590 554 200 0 -200 590

36284 GPS-Rover 150 000 0 0 0 0 0

36285 REHABILITERING VANNLEDNING ÅROSVN 1 453 700 0 1 355 170 1 355 170 1 453 700 98 530

36286 REHABILITERING AVLØPSNETT FUGLÅSVEIEN 0 0 0 0 0 0

36287 REHAB PUMPESTASJON AVLØP SLATTUM 2 000 000 0 2 073 957 2 073 957 2 000 000 -73 957

36288 REHAB PUMPESTASJON AVLØP HAGEN 1 550 000 0 1 694 226 1 694 226 1 550 000 -144 226

36289 REHAB PUMPEHUS/TRYKKØKER VANN TUMYRVN 1 500 000 0 1 485 717 1 485 717 1 500 000 14 283

36290 REHABILITERING AV HOVEDAVLØP BRÅDALSSTUBBEN 300 000 0 176 000 176 000 25 000 -151 000

36291 UTSTYR TIL ASFALTERING (asfaltbalje) 278 750 0 278 750 278 750 278 750 0

36299 PLANFRI KRYSSING AV SVARTKRUTTVEIEN 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1 500 000

36444 UTVID.OG REHAB.LI SKOLE 154 306 250 148 128 767 0 148 128 767 0 0

36458 10 OMSORGSBOLIGER DØLI 28 972 000 26 278 473 0 26 278 473 0 0

36462 VARMEPUMPEANLEGG LI SKOLE 4 100 000 1 773 522 0 1 773 522 0 0

36469 REHABILITERING LIBADET 4 119 000 706 450 0 706 450 0 0

36498 ENØK 17 360 000 16 061 094 525 921 16 587 015 526 000 79

T O T A L T 313 234 866 363 804 448 46 414 961 410 219 409 48 405 500 1 990 539
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Balanse 

Oversikten under viser en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31.12 for 

årene 2011-2013.  

Netto premieavvik knyttet til pensjon har økt fra  51,4 mill. kroner i 2012 til 52,2 mill. kr i 2013. Årets 

premieavvik for kommunens pensjonsordninger inkl. arbeidsgiveravgift er 6,1 mill. kroner. Dette skal 

amortiseres (kostnadsføres) over 10 år og vil således medføre økte pensjonskostnader på 0,6 mill. kr 

årlig de neste 10 år. Amortisering av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift utgjør 5,3 mill. 

kroner, dette medfører at bokført netto premieavvik i balansen øker med kun 0,9 mill. kroner fra 

2012 til 2013.  
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(Beløp i mill. kroner) 2013 % 2012 % 2011 %
AKTIVA - EIENDELER
Anleggsmidler:

Faste eiendommer 310,1 12,6 287,2 12,5 243,3 11,2
Utstyr, maskiner, transportmidler 65,8 2,7 67,1 2,9 64,4 3,0
Utlån 63,5 2,6 51,8 2,3 484,0 22,3
Konserninterne langsiktige fordringer 467,3 19,0 447,8 19,5 0,0 0,0
Aksjer og andeler 21,3 0,9 19,2 0,8 17,5 0,8
Pensjonsmidler 969,6 39,4 889,0 38,7 815,2 37,5

Sum anleggsmidler 1897,7 77,1 1762,1 76,8 1624,4 74,8

Omløpsmidler:
Kasse, bank, post,sertifikater/aksjer 445,2 18,1 417,6 18,2 436,7 22,0

Kortsiktige fordringer (inkl. konserninterne) 55,0 2,2 55,0 2,4 69,9 3,2
Premieavvik 62,5 2,5 60,3 2,6 40,4 1,9

Sum omløpsmidler 562,7 20,3 532,9 20,6 546,9 25,2

SUM EIENDELER 2460,5 97,5 2295,1 97,4 2171,4 100,0

PASSIVA - EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:

Disposisjonsfond 115,8 4,7 177,0 7,5 161,8 7,5
Bundne driftsfond 66,5 2,7 72,9 3,2 62,9 2,9
Ubundne investeringsfond 71,4 2,9 71,4 3,2 70,5 3,2
Bundne investeringsfond 6,5 0,3 0,9 0,0 23,1 1,1
Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 7,6 0,3 7,6 0,3 7,6 0,4
Endr. regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -14,7 -0,6 -14,7 -0,6 -14,7 -0,7
Regnskapsmessig mindreforbruk 30,6 1,2 0,0 0,2 19,3 0,9
Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udekket i investeringsregnskapet -2,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0
Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkonto -4,0 -0,2 -16,2 -0,7 -39,7 -1,8

Sum egenkapital 276,9 11,3 299,0 13,0 290,9 13,4

Gjeld:
Langsiktig gjeld:

Pensjonsforpliktelser 1302,4 52,9 1181,3 51,5 1075,8 49,5
Ihendehaverobligasjonslån 128,0 5,2 128,0 5,6 0,0 0,0
Sertifikatlån 0,0 0,0 170,0 7,4 170,0 7,8
Andre lån 558,8 22,7 322,5 14,1 454,5 20,9

Sum langsiktig gjeld 1989,2 80,8 1801,8 78,5 1700,2 78,3

Kortsiktig gjeld:
Kassakredittlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Annen kortsiktig gjeld 159,9 6,5 168,1 7,3 169,6 7,8
Konsernintern kortsiktig gjeld 24,2 1,0 17,2 0,8 0,0 0,0
Premieavvik 10,3 0,4 8,9 0,4 10,6 0,5

Sum kortsiktig gjeld 194,4 7,9 194,2 8,5 180,3 8,3
Sum gjeld 2183,6 88,7 1996,0 87,0 1880,5 86,6

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 2460,5 100,0 2295,0 100,0 2171,4 100,0

BALANSEN PR. 31.12.
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Disposisjonsfond 

Oversikten viser kommunens disposisjonsfond per 31.12 med gjenværende midler. Nederst i tabellen 

fremkommer størrelsen på de frie midlene på disposisjonsfondet. De frie midlene på 

disposisjonsfondet er redusert med 12,5 mill. kroner fra 2012 til 2013. Dette skyldes i hovedsak 

mellomfinansiering ved kjøp av Rotnesbeitet borettslag med 9,0 mill. kroner og finansiering av 

investeringer i kirke, flerbrukshus, planfri kryssing av Svartkruttveien og egenkapitaltilskudd KLP i 

årsbudsjett for 2013. Kommunens frie midler på disposisjonsfondet kan sees på som en buffer for å 

kunne har en stabil tjenesteleveranse uavhengig av uforutsette hendelser. Ubrukte midler knyttet til 

oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er av kommunestyret disponert til 

demenskollektiv og sykehjemsplasser i behandlingen av handlingsplan 2014-2017.  

Nedgangen i midler til finansiering av investeringer med 44,1 mill. kroner må sees i sammenheng 

med en økning i ubrukte lånemidler til investeringer på 63,4 mill. kroner. Overføring av 

investeringsmidler fra 2013 til 2014 er finansiert av en kombinasjon av disposisjonsfond og lån etter 

kommunestyrets vedtak.  

Analyse nøkkeltall - innledning 

I de påfølgende avsnitt analyseres nøkkeltall for Nittedal kommune. Analysene gjøres med bakgrunn i 

KRS 6: Foreløpig standard  - Noter og årsberetning. For å få et mest mulig rettvisende bilde av 

virksomheten korrigeres regnskapstallene for faktorer som forstyrrer bildet av kommunens 

økonomiske situasjon. Korreksjonene som gjøres er omtalt under hver enkelt tabell.  

DISPOSISJONSFOND

Ubrukte midler - beløp i kr 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

Planlegging omsorgsleiligheter Mo/Rotnes 200 000 200 000 135 365

Risiko og sårbarhetsanalyse beredskap 200 000 106 775 106 775

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn 17 380 472 12 115 036 11 233 924

Konsulenttjenester anbud pensjonsordning 300 000 300 000 300 000

Vedlikehold av bruer, tertial 2/2009 1 500 000 1 500 000 0

Idrettsanlegg 1 000 000 784 000 0

Tilskudd tursti Mortetjern - Salamanderparken 190 000 190 000 0

Barn og unges kommunestyre 80 000 80 000 67 616

Sentrumsplanlegging Utviklingsenheten 200 000 200 000

Regulering kirke/kulturhus Plan 400 000 400 000

Regnskap 2011 miljø-, klima- og energitiltak 2 000 000 2 000 000

Regnskap 2011 idrettsformål 2 000 000 937 880

Finansiering av investeringer 62 288 859 64 444 859 20 328 859

Frie midler 50 093 638 54 107 132 41 537 093

Sum 133 232 969 138 427 802 77 247 512
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Analyse av resultat 

Tabellen under viser kommunens netto driftsresultat fra oversikten tidligere. Netto driftsresultat 

korrigeres for mva kompensasjon fra investeringer som er knyttet til kommunens investeringer og 

således ikke er relatert til selve driften. I tillegg korrigeres det for netto inntektsføring av 

premieavviket knyttet til pensjon som er regnskapsmessig føres som en inntekt, men som i realiteten 

vil være en fremtidig kostnad. Når det er korrigert for disse faktorene er netto driftsresultat for 2013 

21,6 mill. kroner, noe som utgjør 1,7 %. Tilsvarende tall for 2012 er 

-9,3 mill. kroner som utgjør -0,8 %. Fylkesmannens anbefaling til netto driftsresultat er minimum 3 % 

over tid, kommunen ligger mao en del under dette målet for årene 2012 og 2013.  

Egenkapitalandel 

Egenkapitalandelen forteller hvor stor del av eiendelene som er finansiert av egenkapital. I tabellen 

under korrigeres egenkapitalen fra balansen for neste års nedbetaling av VAR fond. Det er ikke 

korrigert for nedbetaling av VAR fond i 2012 da årsregnskapet for 2013 viser at det ikke ble nedbetalt 

var fond i 2013.  Når det gjelder 2013 er VAR fondet til nedbetaling det som er budsjettert for 2014. 

Som det fremgår av tabellen under så er egenkapitalandelen redusert fra 2012 til 2013 med 2,1 

prosentprosent til 10,9 % ved utgangen av 2013. Det eksisterer ingen konkrete anbefalinger for 

kommuner til egenkapitalprosent. Dette skyldes i hovedsak bruk av egenkapital fra 

disposisjonsfondet til finansiering av investeringer, se tabellen for utvikling i midler på 

disposisjonsfondet til investeringer.  

Beløp i mill. kroner 2012 2013
Netto driftsresultat 22,4 29,5
Årets inntekstførte premieavvik (inkl.aga) 24,3 6,1
Amortisering av tidligere års premieavvik (inkl. aga) 2,8 5,3
MVA kompensasjon fra investeringer 10,3 7,1
Korrigert netto driftsresultat -9,3 21,6
Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntekter -0,8 % 1,7 %

Egenkapital prosent 2012 2013
Egenkapital 299,0 276,9
VAR fond neste års nedbetaling 0,0 9,7
Egenkapital eks. første års nedbetaling VAR 299,0 267,2
Egenkapital og gjeld 2295,0 2460,5
Egenkapitalprosent 13,0 % 10,9 %
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Likviditet og arbeidskapital 

Arbeidskapitalen er et uttrykk for i hvilken grad man er i stand til å betale sine løpende forpliktelser/ 

kortsiktig gjeld. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad.  

Kommunen velger å analysere to forskjellige likviditetsgrader: 

Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler /kortsiktig gjeld. Denne bør være større enn 1 

Likviditetsgrad 3 = Betalingsmidler /kortsiktig gjeld. Denne bør være større enn 0,3-0,5 

For å beregne mest likvide omløpsmidler tas det utgangspunkt i omløpsmidler fra balansen. Dette 

korrigeres for mottatte neste års avdrag på lån i 2012 (fra 2013) og budsjettert neste års avdrag på 

lån i 2013 (fra 2014 budsjettet). Omløpsmidlene korrigeres også for premieavviket knyttet til 

pensjon. Premieavviket knyttet til pensjon ligger i balansen som et omløpsmiddel, men dette er en 

eiendel som ikke vil medføre noen innbetaling men vil være en fremtidig kostnad når denne 

amortiseres (kostnadsføres) i årene fremover. Mest likvide omløpsmidler benyttes i beregningen av 

likviditetsgrad 2.  

Kortsiktig gjeld fra balansen korrigeres med neste års avdrag på lån som ligger under langsiktig gjeld 

men reelt sett er kortsiktig gjeld. Tallet i kolonnen for 2012 er faktisk betalt avdrag fra 2013, mens 

tallet for 2013 er budsjettert betaling av avdrag fra budsjettet for 2014. I tillegg legges VAR fond som 

skal tilbakebetales til innbyggerne gjennom lavere gebyrer i påfølgende år til i tallet. For 2013 ble det 

ikke tilbakebetalt fond, derav 0 i kolonnen for 2012. Mens det i budsjettet for 2014 budsjetteres med 

tilbakebetaling på 9,7 mill. kr som derfor øker den korrigerte kortsiktige gjelden i 2013. Denne 

kortsiktige gjelden benyttes både i kalkylen for likviditetsgrad 2 og 3.  

For beregning av betalingsmidler er det satt opp kommunens likvider. I tillegg er det lagt til 

kommunens finansielle aktiva som vurderes å være raskt omsettelige, dette er aksjefondene og 

pengemarkedsfondene som kommunen eier. Den strukturerte plasseringen Europeiske Aksjer III og 

obligasjonene i Danske Andelskasser og Vestjysk bank inngår ikke da disse ikke anses å være likvide 

nok i denne sammenhengen. Betalingsmidler brukes til å beregne likviditetsgrad 3.  



65 

Som det fremgår av tabellen ligger likviditetsgrad 2 stabilt fra 2012 til 2013 på 2,2 noe som er over 

anbefalingen på 1. Likviditetsgrad 3 er noe styrket fra 2012 til 2013 til 1,7 som ligger betydelig over 

kravet på 0,3 – 0,5.  

Under er kommunens arbeidskapital beregnet. Dette er definert som de mest likvide omløpsmidlene 

fratrukket kortsiktig gjeld. Den korrigerte arbeidskapitalen er styrket fra 2012 til 2013, både i kroner 

og også målt i prosent av driftsinntekter.  

 

Totalt sett må kommunens likviditet på bakgrunn av dette anses å være god. 

Utvikling i gjeld 

I oversikten under er gjeldsgraden til kommunen beregnet. Gjeldsgraden ser på forholdet mellom 

gjeld og egenkapital. Gjelden som er benyttet i utregningen er korrigert for 1. års avdrag av VAR 

fondet som skal tilbakeføres til innbyggerne gjennom reduserte gebyrer. VAR fondet ligger 

regnskapsmessig som en del av egenkapitalen. Tilsvarende er 1. års avdrag  på VAR fondet trukket ut 

av egenkapitalen for å få et korrekt bilde av egenkapitalen.  

Beregning av mest likvide omløpsmidler 2012 2013
Omløpsmidler - fra balansen 532,94 562,74
Mottatte neste års avdrag på lån 25,2 25,7
Premieavvik eiendel (inkl. aga) 60,3 62,54
Mest likvide omløpsmidler (til Likviditetsgrad 2) 497,8 525,9

Beregning av korrigert kortsiktig gjeld 2012 2013
Kortsiktig gjeld - fra balansen 194,199 194,377
Neste års avdrag på lån 33,3 35,7
VAR fond til tilbakebetaling neste år 0,0 9,7
Korrigert kortsiktig gjeld (til Likviditetsgrad 2 og 3) 227,5 239,7

Beregning av betalingsmidler 2012 2013
Kasse, bank 323,3 362,97
Aksjefond 5,22 6,7
Sertifikater (21220068) 0,185 0,187
Obligasjonsfond (21170000) 43,43 44,41
Betalingsmidler til Likviditetsgrad 3 372,1 414,3

Likviditetsgrad 2 2,2 2,2
Likviditetsgrad 3 1,6 1,7

Arbeidskapital 2012 2013
Mest likvide omløpsmidler 497,8 525,9
Kortisktig gjeld 227,5 239,7

Korrigert arbeidskapital 270,3 286,2
Arbeidkapital i % av driftsinntekter 22,6 % 22,8 %
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Oversikten viser at gjeldsgraden har økt i løpet av 2013. Det er ikke fastsatt noen anbefalte grenser 

for dette nøkkeltallet.  

Kundefordringenes omløpshastighet  - kredittid til kunder 

I tabellen under beregnes kundefordringenes omløpshastighet og gjennomsnittlig kredittitid til 

kundene. Kundefordringenes omløpshastighet er definert som salg på kreditt inkl. merverdiavgift i 

forhold til gjennomsnittlige kundefordringer.  

For å beregne inntektene inkludert merverdiavgift tas det utgangspunkt i brukerbetalinger og andre 

salgs- og leieinntekter eks. mva. Det legges deretter til merverdiavgift på den delen av salgs og 

leieinntektene som er mva pliktig, før totalt salg på kreditt inkl. mva summeres. Kundefordringene 

fremgår av balansen og er inkludert mva allerede. For å beregne gjennomsnittlige kundefordringer 

regnes det ut et gjennomsnitt av verdien per 31.12 året før og inneværende år. Totalt salg på kreditt 

inkl. mva deles deretter på gjennomsnittlige kundefordringer for å få kundefordringenes 

omløpshastighet. Deretter deles 360 på kundefordringenes omløpshastighet for å få gjennomsnittlig 

kredittid til kundene.  

Tabellen over viser at gjennomsnittlig kredittid for kundene er redusert fra 2012 til 2013 med ca 4 

dager. Kredittid til kunder er anbefalt å være lavere enn kredittid fra leverandører for å sikre god 

likviditet i virksomheten. Utviklingen fra 2012 til 2013 skyldes en kombinasjon av lavere utestående 

fordringer kombinert med noe høyere inntekter.  Kredittid fra leverandører fremgår av tabellen i 

avsnittet under.   

Gjeldsgrad 2012 2013
Gjeld 1995,9 2183,56
VAR fond til tilbakebetaling neste år 0,0 9,7
Gjeld inkl. første års tilbakebetaling VAR fond 1995,9 2193,2
Egenkapital eks. første års nedbetaling VAR 299,0 267,2
Gjeldsgrad (gjeld/egenkapital) 6,7 8,2

Kundefordringenes omløpshastighet 2011 2012 2013
Brukerbetalinger eks. mva 45,7 46,3
Andre salgs og leieinntekter mva fritt 13,1 13,9
Andre salgs og leieinntekter mva pliktig (Kostra drifts art 640 og 650) 72,6 76,0
Andre salgs og leieinntekter inkl. mva 90,8 95,1
Totalt salg på kreditt inkl. mva 149,6 155,2
Kundefordringer (balansekonti 21775001-5079) 11,4 9,6 8,4
Gjennomsnittlige kundefordringer 10,5 9,0
Kundefordringenes omløpshastighet 14,2 17,3
Gjennomsnittlig kredittid kunder (antall dager) 25,3 20,8
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Leverandørgjeldens omløpshastighet  - gjennomsnittlig kredittid fra leverandører 

I tabellen under beregnes leverandørgjeldens omløpshastighet og gjennomsnittlig kredittid fra 

leverandørene. Kommunens gjennomsnittlige kredittid er definert som kjøp på kreditt inkl. 

merverdiavgift delt på gjennomsnittlig leverandørgjeld. 

Kjøp på kreditt er definert som summen av kjøp av varer og tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjon, kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon fratrukket husleie til 

Nittedal-eiendom KF pluss merverdiavgift knyttet til vare og tjenestekjøp etter 

merverdiavgiftskompensasjonsloven (KOSTRA art. 429), merverdiavgift knyttet til VAR området og 

investeringer i anleggsmidler (fra Skjema 2A Investeringsregnskapet). Totalt summeres dette til å 

utgjøre kjøp av varer og tjenester inkl. mva både for drift og investeringer. Leverandørgjelden tas fra 

balansen og gjennomsnittlig leverandørgjeld regnes ut som et gjennomsnitt av verdien per 31.12 året 

før og inneværende år. 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva deles deretter på gjennomsnittlig leverandørgjeld for å få 

leverandørgjeldens omløpshastighet. Deretter deles 360 på leverandørgjeldens omløpshastighet for 

å få gjennomsnittlig kredittid fra leverandørene. 

Tabellen over viser at leverandørgjeldens omløpshastighet er redusert og dette betyr at kredittiden 

fra leverandørene har økt med om lag 2 dager fra 2012 til 2013 noe som har en positiv effekt på 

likviditeten til kommunen. Kredittiden fra leverandører er anbefalt å være lenger enn kredittid til 

kundene noe den også er for kommunen i 2013.   

Leverandørgjeldens omløpshastighet 2011 2012 2013
Leverandørgjeld (konto 23599040) 29,4 29,4 32,7
Gjennomsnittlig leverandørgjeld 29,4 31,0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj. produksjon 124,2 120,2
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tj. produksjon eks husleie 254,5 264,3
Mva knyttet til VAR  - varer  og tjenester som inngår i tj. prod 3,7 4,7
Mva knyttet til VAR  - varer  og tjenester som erstatter i tj. prod 8,6 9,9
Mva knyttet til vare og tjenestekjøp knyttet til komp. ordning 15,5 15,3
Investeringer i anleggsmidler (fra Skjema 2A) 72,9 46,4
Kjøp av varer og tjenester  inkl. mva 479,4 460,7
Leverandørgjeldens omløpshastighet 16,3 14,8
Gjennomsnittlig kredittid (antall dager) 22,1 24,2
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal kommunes årsregnskap for 2013 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   

Kontrollutvalget har i sitt møte 8. mai behandlet Nittedal kommunes årsberetning og 

årsregnskap for 2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Nittedal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2013

 Revisors beretning for 2013.

 Nittedal kommunes årsmelding 2013

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter. 

Det konstateres at Nittedal kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr 30 612 165. Netto driftsresultat var på 29,5 mill. kroner. Når det korrigeres for mva 

kompensasjon som er knyttet til kommunens investeringer og således ikke er relatert til selve 

driften og netto inntektsføring av premieavvik knyttet til pensjon som regnskapsmessig føres 

som en inntekt, men som i realiteten vil være en fremtidig kostnad, så er netto driftsresultat 

for 2013 21,6 mill. kroner. Dette utgjør 1.7 % av kommunens netto driftsinntekter. Dette er 

lavere en Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at det over noe tid bør ligge 

mellom 3 og 5 %.  

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket seg rapporteringen på etikk, men vil 

fremheve at rapportering på arbeid om internkontroll og oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

og selskapskontroller også er relevant å nevne her.  

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Nittedal 

kommune.  

Nittedal, den 8. mai 2014 

Arne Sømhovd 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Formannskapet 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

13/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal-eiendom 

KF.   

8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Årsregnskap og årsberetning 2013 (Egen utsendelse – ta med dokumentene i møtet)

2. Kopi av revisors beretning for Nittedal-eiendom KF regnskap 2013.

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har innkalt daglig leder, Laila Jensen, for å presentere foretakets årsregnskap og 

årsberetning 2013 (vedlegg 1). Det er opp til daglig leder om hun i så fall vil ha med seg noen andre 

i tillegg under behandlingen. Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen.  

Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift for kontrollutvalg § 7 komme med en uttalelse til 

årsregnskapet. Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetning. 

I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysningen som kommer frem i møtet. 

Revisor la frem en ren beretning uten forbehold, se vedlegg 2. 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken, se vedlegg 3.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nittedal-eiendom KF årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas, og 

oversendes kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
Nittedal kommunestyre 
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KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Til kommunestyret i Nittedal kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 for Nittedal-eiendom KF  

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 

fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 

av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet. 

Kontrollutvalget har i sitt møte 8. mai behandlet Nittedal-eiendom KFs årsberetning og 

årsregnskap for 2013. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  

 Nittedal-eiendom KF årsregnskap og årsberetning 2013

 Revisors beretning for Nittedal-eiendom KF 2013.

Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom fram under 

behandlingen av saken i møtet. 

Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 

samsvar med lover og forskrifter.  

Det konstateres at Nittedal-eiendom KF har et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,558 mill. 

kroner. Netto driftsresultat var på 14,729 mill. kroner, og dette utgjør 11,0 % av foretakets 

netto driftsinntekter. Når det korrigeres for mva kompensasjon som er knyttet til foretakets 

investeringer og således ikke er relatert til selve driften så utgjør dette 3,8 % av foretakets 

netto driftsinntekter. Dette er innenfor Fylkesmannens anbefaling som er minimum 3 %, og at 

det over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %.   

I følge kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket seg rapporteringen på etikk, men vil 

fremheve at rapportering på arbeid om internkontroll og oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

og selskapskontroller også er relevant å nevne her. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges uten forbehold. 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

Vedlegg 3 til sak 13/2014



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkninger til årsregnskapet 2013 for Nittedal-

eiendom KF.  

Nittedal, den 8. mai 2014 

Arne Sømhovd 

Leder av kontrollutvalget 

Kopi: Styret for Nittedal-eiendom KF 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

14/2014 Kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i Nittedal 

kommune 2013.  

8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune 2013

2. Tilstandsbarometeret 2013 Nittedal kommune

3. Tilstandsbarometeret 2013 – Kommunal og fylkeskommunal sektor

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgs sak 03/2013 - Orientering fra Nittedal Eiendom KF så har utvalget bedt om at det 

oversendes en plan for vedlikehold når den er ferdig.  

Daglig leder i Nittedal-eiendom KF, Laila Jensen, har oversendt et saksdokument vedrørende 

kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune 2013. Daglig leder presenterer 

kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i denne saken.   

Det er gjennomført en kartlegging på overordnet nivå, i et prosjekt i regi av Multiconsult og Norges 

Bygg- og eiendomsforvaltning. Den overordnede kartleggingen av teknisk tilstand på 

bygningsmassen i kommunen er ment å gi et bedre grunnlag for strategisk og taktisk planlegging i 

videre forvaltning og utvikling av bygningsmassen.  

Prinsippene i Norsk Standard 3424 "Tilstandsanalyse av byggverk" er lagt til grunn. Det innebærer 

angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst. 

Rapporten/kartleggingen viser at bygningsmassen i Nittedal kommune samlet sett kommer litt bedre 

ut enn landet forøvrig. Vektet teknisk tilstand ligger på 1,2 mot nasjonaltnivå på 1,3. 

Etterslepet som er beregnet i rapporten, er estimert til å utgjøre 250 mill. kr. Kommunen har i ettertid 

gjennomgått rapporten for å få frem etterslepet pr bygningsmasse. Dette er gjort for en del bygg 

innen en hvis kategori. Etter gjennomgangen av de ulike avvikene med vurdering av omfang, har det 

resultert i at etterslepet er redusert. Dette etterslepet er med bakgrunn i rapporten beregnet til å 

utgjøre ~164 mill. kr. Her henvises det til vedlagte saksdokument for ytterligere detaljer. 

Foretaket vil i forbindelse med budsjett- og handlingsplanen for 2014-2017, utarbeide et nytt 

ambisjonsnivå for å håndtere vedlikeholdsetterslepet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til etterretning. 
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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SAKSDOKUMENT 

Arkivsaknr.: 13/02951-1 
Arkivkode: 610 
Saksbehandler Laila Jensen 

Saksgang Møtedato 

Styret i Nittedal-Eiendom KF 31.10.2013 
Kommunestyret  18.11.2013 

KARTLEGGING AV VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET I DEN 
KOMMUNALE BYGNINGSMASSEN, GJENNOMFØRT I 2013 

SAMMENDRAG: 
Vedlikeholdsetterslepet i den kommunale bygningsmassen er i løpet av 2013 blitt kartlagt. 
Det er gjennomført en kartlegging på overordnet nivå, i et prosjekt i regi av Multiconsult og 
Norges Bygg- og eiendomsforvaltning.  

Den overordnede kartleggingen av teknisk tilstand på bygningsmassen i kommunen er ment 
å gi et bedre grunnlag for strategisk og taktisk planlegging i videre forvaltning og utvikling av 
bygningsmassen. 

Prinsippene i Norsk Standard 3424 "Tilstandsanalyse av byggverk" er lagt til grunn. Det 
innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst. 

Rapporten/kartleggingen viser at bygningsmassen i Nittedal kommune samlet sett kommer 
litt bedre ut enn landet forøvrig. Vektet teknisk tilstand ligger på 1,2 mot nasjonaltnivå på 1,3. 

Resultatet som foreligger i rapporten viser retterslepet på overordnet nivå. I etterkant er 
rapporten gjennomgått for å få frem etterslepet pr bygningsmasse. Dette er gjort for de bygg 
med et oppgraderingsbehov/etterslep i kategori 2 og 3. I denne gjennomgangen er 
innrapporterte avvik som har vært forbundet med usikkerhet sjekket ut og det har i enkelte 
tilfeller medført at behovet for tiltak er mindre i omfang enn hva rapporten har lagt inn. Videre 
er bygningsmasse som Rådstua, Åneby barnehage og Bygdemuseet trukket ut i sin helhet. 
Denne gjennomgangen har resultert i at vedlikeholdsetterslepet er redusert fra 250 mill. kr til 
164 mill. kr. 

Eiendomsforetaket er av den oppfatning at man bør komme opp på ambisjonsnivå A for de 
aller fleste bygg. Likevel vil det være bygg og tiltak som foretaket ikke vil anbefale dette 
ambisjonsnivået for, uten å se etterslepet i sammenheng med nødvendig annen 
standardheving og behov i bygningsmassen evt vurdere å bygge nytt. Eksempler på det er 
Kirkeby skole, Nittedal u-skole, Lihallen og Bjertneshallen, dette er bygningsmasse med høyt 
etterslep. Det er også andre tiltak på enkelte nivå som foretaket ikke finner hensiktsmessig å 
anbefale ambisjonsnivå A for, dette gjelder for eksempel endel fundamentering/setnings-
skader i enkelte bygg. Dette etterslepet bør holdes under oppsyn og det bør kun iverksettes 
mindre tiltak ved behov. 

Ved å legge denne ryddingen av tiltak og bygg til grunn kan man dele etterslepet inn i tre 
kategorier: 

Vedlegg 1 til sak 14/2014
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A: Etterslep som holdes under oppsyn ut byggets levetid (her vil det kun bli iverksatt mindre 
tiltak). Dette ivaretas av det ordinære vedlikeholdsbudsjettet.  
B: Bygg med høyt etterslep, Kirkeby skole, Nittedal u-skole, Lihallen og Bjertneshallen, ses i 
sammenheng med større oppgraderingsbehov/investeringsbehov evt nybygg, ~ 81 mill. kr. 
Dette bør i hovedsak ivaretas av fremtidige investeringer/oppgraderinger.  
C: Det reelle etterslepet, ~ 83 mill. kr. Foretaket tilstreber å øke nivået på vedlikeholdet over 
tid slik at foretaket skaper et handlingsrom for å håndtere dette etterslepet. I snitt skal da 
vedlikeholdsnivået økes fra 150 kr/kvm til 250 kr/kvm over en ti-årsperiode.  

Økning av vedlikeholdsnivået opp til 250 kr/kvm søkes i første omgang og dekkes opp av 
husleieinntekter foretaket mottar fra Nittedal kommune. Likevel vil det være naturlig å 
avstemme dette årlig i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjettene for å vurdere 
måloppnåelsen og evt. foreslå annen finansiering. 

Foretaket vil i forbindelse med budsjett- og handlingsplanen for 2014-2017, utarbeide et nytt 
ambisjonsnivå for å håndtere vedlikeholdsetterslepet. 

Sist foretaket var i kontrollutvalget og orienterte om status i foretakets arbeid, ble utvalget 
gjort oppmerksom på at kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet var igangsatt. Saken 
sendes til kommunestyret og kontrollutvalget som orientering.   

BEHANDLING I STYRET I NITTEDAL-EIENDOM KF, 31.10.2013: 
Sak 044/13 vedtakssak: kartlegging av vedlikeholdsetterslepet av bygningsmassen i Nittedal. 

VEDTAK I STYRET I NITTEDAL-EIENDOM KF, 31.10.2013: 
Sakens innstilling vedtas enstemmig.  

1. Saken sendes kommunestyret til orientering.
2. Saken sendes kontrollutvalget til orientering.

INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

DAGLIG LEDER I NITTEDAL-EIENDOM KF 

Laila Jensen 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 
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Vedlegg: 
1. Tilstandsbarometer 2013, Nittedal

2. Tilstandsbarometer 2013, kommunal og fylkeskommunal sektor

Andre dokumenter (ikke vedlagt): 

Utrykte vedlegg fås ved henvendelse 

SAKSFRAMSTILLING: 

Bakgrunn for saken: 
Det har vært en intensjon å kartlegge vedlikeholdsetterslepet av den kommunale 
bygningsmassen i Nittedal. I den anledning valgte Nittedal-eiendom KF og delta i en 
landsomfattende kartlegging i regi av Multiconsult og Norges Bygg- og Eiendomsforvaltning. 

Saksopplysninger 
Kartleggingsprosjektet er utført i samarbeid mellom NBEF (Norges Bygg- og 
Eiendomsforening), Multiconsult og 41 kommuner og 5 fylkeskommuner. Kartleggingen er 
presentert i rapporten, "Tilstandsbarometer 2013, Nittedal kommune". Det foreligger også en 
tilsvarende rapport på nasjonalt nivå, " Tilstandsbarometer 2013, kommunal og 
fylkeskommunal sektor. Begge rapportene ligger vedlagt, mens hovedtrekkene er presentert 
i denne saken.  

Karetleggingen har vært en direkte oppfølging av en tilsvarende kartlegging som ble utført i 
regi av KS i 2008. Resultatet fra den kartleggingen ble lagt fram i rapporten " Fra forfall til 
forbilde". Nittedal kommune var ikke med i kartleggingen i 2008.  

Den overordnede kartleggingen av teknisk tilstand på bygningsmassen i kommunen er ment 
å gi et bedre grunnlag for strategisk og taktisk planlegging i videre forvaltning og utvikling av 
bygningsmassen. Resultatene fra tilstandskartleggingen er benyttet til å estimere 
kostnadsbehovet for å heve bygningsmassen opp til et akseptabelt nivå (tilstandsgrad 
1/ambisjonsnivå A). 

Ambisjonsnivå A: Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med tilstand 2 og 3. 

Ambisjonsnivå B: Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med tilstand 3, samt utvalgte 
komponenter med tilstandsgrad 2.  

Avgrensning: 
Det er kun data for teknisk tilstand som i denne forbindelse er kartlagt, og ikke data for 
strukturelle egenskaper eller dagens egnethet for virksomhetene som holder til i bygningene. 
De presenterte tallstørrelser for oppgradering utgjør estimater for å utbedre kun tekniske 
forhold, og omfatter ikke behov for ombygninger, riving/nybygging etc. for å forbedre 
egnetheten. Det er kun estimert kostnader for å heve kommunens kartlagte bygningsmasse 
opp til ambisjonsnivå A. 

Rapporten understreker at i forbindelse med strategisk bygningsmessig planlegging, vil de 
bygningsstrukturelle egenskapene og funksjonelle forholdene for virksomhetene som driver i 
bygningene være helt avgjørende i målsetningen om å oppnå mest mulig effektiv drift og god 
totaløkonomi. Bygningsmassens tilpasningsdyktighet og funksjonelle egnethet må følgelig 
tas i betraktning ved kommende prioriteringer og i utarbeidelsen av strategiske planer for 
bygningsmassen.  
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Metode og arbeidsprosess: 
Kartleggingen av teknisk tilstand for kommunens bygningsmasse er utført som et samarbeid 
mellom Multiconsult og Nittedal-eiendom KF. Med bakgrunn i verktøyet MultiMap og 
opplæringsworkshoper, har det blitt gjennomført en prosess der Nittedal-eiendom KF selv 
har innhentet opplysninger og angitt tilstandsgrader. Multiconsult har mottatt, sammenstilt, 
behandlet og vurdert de kartlagte forhold.  

Ved kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard 3424 "Tilstandsanalyse 
av byggverk", lagt til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor 
tilstandsgrad 0 er best og 3 er dårligst.  

Usikkerhet og følsomhet: 
Metoden som er benyttet er av overordnet karakter, og resultatene er av den grunn beheftet 
med noe usikkerhet. Erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at eventuelle over-/ 
undervurderinger ved fastsettelse av tilstandsgrader vil ha motvirkende effekt og virke 
eliminerende på hverandre ("store talls lov"), hvilket innebærer at usikkerheten reduseres jo 
større arealmengde som er vurdert. Metoden/verktøyet Multiconsult har benyttet er 
etterprøvd en rekke ganger, og validiteten er etterprøvd av Riksrevisjonen.  

Kommunestørrelse Grad av usikkerhet forbundet med 
oppgraderingsbehovet.  

Liten (< 5000 innbyggere) +/- 25 % 

Mellomstor (5000 – 20 000 innbyggere) +/- 20 % 

Stor (> 20 000 innbyggere) +/- 15 % 

Fylkeskommune +/- 15 % 

Nasjonalt nivå +/- 10 % 
Rapportens tabell 1-2: Grad av usikkerhet forbundet med estimert oppgraderingsbehov for de ulike 
kommunestørrelsene.  

I rapporten slik tabellen over viser, fremkommer det at resultatet til Nittedal kommune vil 
være forbundet med en usikkerhet på +/- 15 %. 

Teknisk tilstand: 
Rapporten/kartleggingen viser at bygningsmassen i Nittedal kommune samlet sett kommer 
litt bedre ut enn landet forøvrig. Vektet teknisk tilstand ligger på 1,2 mot nasjonaltnivå på 1,3. 
Rapporten viser også teknisk tilstandsgrad for de ulike bygningstypene. Her fremkommer det 
at kommunen scorer bedre enn nasjonalt nivå for barnehage/barnepark, bolig, diverse 
bygninger og idrettsbygg. Tilsvarende viser den at vi scorer dårligere enn nasjonaltnivå for 
annet skolebygg/bibliotek og museum og likt for de øvrige bygningstypene. Dette 
fremkommer i rapportens tabell 2-1, vist under. I kategori annet skolebygg/bibliotek og 
museum, ligger kun bygdemuseet. I kategori diverse bygninger ligger Solli aktivitetshus.  
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Rapportens tabell 2-1: kartlagte bygninger, inndelt i bygningstyper, med tilhørende arealvektet 
tilstandsgrad sammenlignet med landsgjennomsnitt. 

Rapporten viser en tilsvarende oversikt over bygningsmassen, fordelt på ulike bygningstyper, 
men med tilhørende arealvektet tilstandsgrad samlet, og fordelt på de ulike 
bygningskomponentene. Denne oversikten fremkommer i tabellen under.  

Rapportens tabell 2-2: kartlagte bygninger, inndelt i bygningstyper, med tilhørende arealvektet 
tilstandsgrad fordelt på de ulike bygningskomponentene. 

I rapportens tabell 2-2, fremkommer det at VVS-anleggene og utomhusanleggene er de 
bygningskomponentene som i snitt kommer dårligst ut i Nittedal, innen alle bygningstyper. 
Bak disse grupperingene som har gitt høyest utslag er utskifting av ventilasjonsanlegg og 
bunnledninger (vann og avløpsrør inn til bygget). På nasjonaltnivå fremkommer det av 
rapporten at det er VVS-anleggene av bygningskomponentene som kommer dårligst ut og 
rapporten opplyser om at det samsvarer med det man normalt finner ved denne type 
porteføljevurderinger.  
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Estimert teknisk oppgraderingsbehov: 
Rapporten har estimert et samlet teknisk oppgraderingsbehov for å heve den kartlagte 
bygningsmassen til kommunen opp til en gjennomgående god eller akseptabel tilstand. Dette 
ambisjonsnivået betyr at alle hovedkomponenter fremstår som godt vedlikeholdt og at alle 
lover og forskrifter er ivaretatt. I det ligger det bl.a annet intervallbundet vedlikehold på 
utskifting av komponenter som tak, vinduer, ventilasjonsanlegg etc. 

Tabell 2-3: Kommunens estimerte oppgraderingsbehov, fordelt på ulike bygningstyper, på kort og lang 
sikt.  

I tabell 2-3 over, fremkommer det hvordan oppgraderingsbehovet fordeler seg for de ulike 
bygningstypene. Samlet utgjør oppgraderingsbehovet en sum på 250 mill. kr. Rapporten har 
ikke beregnet oppgraderingsbehovet/etterslepet for hvert enkelt bygg eller for hver 
bygningskomponent.  

Det er kartlagt vedlikeholdsetterslep i kommunens flermannsboliger og det er estimert til 4 
mill. kr over en tiårsperiode. Imidlertid har det ikke vært kapasitet til å vurdere disse nærmere 
nå, men det antas at dette estimerte etterslepet håndteres av det ordinære vedlikeholdet.  

Resultatet som foreligger i rapporten er gjennomgått for å få frem oppgraderingsbehovet pr 
bygningsmasse. Dette er gjort for de bygg med et oppgraderingsbehov i kategori 2 og 3. I 
denne gjennomgangen er innrapporterte avvik som har vært forbundet med usikkerhet 
sjekket ut og det har i enkelte tilfeller medført at behovet for tiltak er i ett mindre omfang enn 
hva rapporten har lagt inn. Videre er bygningsmasse som Rådstua, Åneby barnehage og 
Bygdemuseet trukket ut i sin helhet. Denne gjennomgangen har resultert i at 
vedlikeholdsetterslepet er redusert fra 250 mill. kr til 164 mill. kr. Oppgraderingsbehovet pr 
bygg for kategori 2 og 3 er presentert i tabellen under.  
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Tabell 2-4. Over følger en fremstilling av de bygg med bygningsmessige estimerte 
oppgraderingsbehov i kategori 2 og 3. Det vil si gult og rødt.  

Tabell 2-4 viser de bygg med et oppgraderingsbehov i kategori 2 og 3 samlet. Dette 
etterslepet anbefaler Multiconsult i rapporten å utbedre innen en 10-årsperiode. Utskifting av 
tak, vinduer, dører, innvendig maling, utskifting av ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg er 
de mest kostnadsdrivende postene. Oppgraderingsbehovet som er beregnet er ingen 
standardheving, men et estimat for å heve nivået opp til tilstand 1.  
De byggene som ikke er representert i tabellen over har et lavere behov, dvs de befinner seg 
innenfor nivå 1 eller 0. Utfordringen for disse byggene er å opprettholde dette nivået og 
unngå at tilstanden reduseres. 

Forhold til eksisterende plandokument 
Kartlegging av vedlikeholdsetterslepet er en viktig faktor i forhold til langsiktig 
vedlikeholdsplanlegging og økonomiplanlegging. 

Økonomiske konsekvenser 
Eiendomsforetaket har over tid jobbet systematisk for å komme opp på et anbefalt nivå for 
vedlikehold, dvs 150 kr/kvm. Et slikt nivå vil være tilstrekkelig for å utføre det ordinære 
vedlikeholdet, dvs tiltakene i kategori 1 og 0 i rapporten. Dette målet er oppnådd ved å øke 
midlene til vedlikehold fra husleieøkninger og ved å effektivisere driften.  

Virksomhetssted Etterslep totaltareal Etterslep pr kvm
NUS/bjertnes barnehage 30 473 000kr     5587 5 454kr     

Kirkeby skole 30 340 800kr     5445 5 572kr     

Skytta eldresenter/sykehjem 16 955 000kr     5742 2 953kr     

Lihallen 13 234 000kr     4079 3 244kr     

Rådhuset 11 890 000kr     5354 2 221kr     

Holumskogen skole 10 085 000kr     4020 2 509kr     

Sørli skole 9 672 500kr       3050 3 171kr     

Bjertnes hallen 7 226 600kr       2668 2 709kr     

Slattum skole 7 176 000kr       4895 1 466kr     

Rotnes skole 7 110 000kr       4800 1 481kr     

Ulverud grendeskole 5 206 000kr       1755 2 966kr     

Hakadal ungdomsskole 4 074 000kr       5209 782kr    

Mortetjern barnehage 2 842 000kr       548 5 186kr     

Nygård barnehage 1 344 000kr       803 1 674kr     

Tøyen barnehage 1 323 600kr       374 3 539kr     

Myrveien bosenter 1 200 000kr       352 3 409kr     

Brennaveien 20 1 156 800kr       384 3 013kr     

Vargveien 3 923 000kr   623 1 482kr     

Solli aktivitetssenter 800 000kr   970 825kr    

Døli pleie og omsorgssenter 640 000kr   6254 102kr    

Hagen skole 300 000kr   3413 88kr    

Ulverud skole 150 000kr   3853 39kr    

Totalt 164 122 300kr  
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Figur 3-1: Skjematisk fremstilling av byggets utvikling over tid.  

Etterslepet som er beregnet i rapporten, er estimert til å utgjøre 250 mill. kr. Etter å ha 
gjennomgått rapporten og vurdert oppgraderingsbehovene er vedlikeholdsetterslepet 
beregnet for den enkelte bygningsmasse. Etter gjennomgangen av de ulike avvikene med 
vurdering av omfang, har det resultert i at etterslepet er redusert. Vedlikeholdsetterslepet i 
kategori 2 og 3, dvs etterslepet som er akutt (må utbedres i et 5 års perspektiv) og litt mer 
langsiktig (10 års perspektiv), vil være det reelle etterslepet. Dvs det etterslepet som ikke 
håndteres av de vedlikeholdsmidlene/nivået foretaket har i dag. Dette etterslepet er med 
bakgrunn i rapporten beregnet til å utgjøre ~164 mill. kr.  

Slik figur 3-1, illustrerer, vil bygningsmassen ha behov for midler for å håndtere det ordinære 
vedlikeholdet,(dette for å unngå et fremtidig etterslep), det eksisterende etterslepet som 
allerede er akkumulert og midler for oppgradering/fornying og investering. Samtlige av disse 
kategoriene må ses på med egne finansieringer for å ivareta kvaliteten og tilstanden til 
bygningsmassen.   

Miljøkonsekvenser 
Det er viktig at tiltak som iverksettes ivaretar miljøhensyn. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap) 
Ikke relevant for denne kartleggingen. Tiltak for å fremme beredskap etc vil være i kategori 
oppgradering og nye krav og er ikke direkte et etterslep.  

Konsekvenser for universell utforming (Diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven)  
En målsetting er at bygningsmassen skal være universelt tilrettelagt. Tiltak som iverksettes 
for å redusere og fjerne etterslepet er ikke en oppgradering, men en utbedring for å få 
tilstanden opp til det nivået bygget hadde da det var nytt. Generelt vil tiltak for å fremme 
universell utforming være en tilleggskostnad. Enkelte tiltak for minimumsløsninger, som 
automatisk døråpner ved hovedinngang til resepsjon osv vil inngå som ordinært vedlikehold. 

Konsekvenser for folkehelse 
Arenaer som idrettshaller og andre arenaer for å drive med fysisk aktivitet er viktig er medtatt 
i rapporten. Inneklima i alle kommunes institusjoner søkes holdt på et optimalt nivå.  

Konsekvenser for forebygging av kriminalitet 
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Nedslitte bygg og bygg med manglende vedlikehold over tid, viser seg å være tiltrekkende 
for mer ødeleggelser og hærverk. 
Fokus på vedlikehold vil bidra til å forebygge hærverk og vil øke den estetiske bevisstheten. 

Vurdering av konsekvenser for barn og unges interesser 
Funksjonelle og gode skoler og barnehager er viktige forhold for barn og unge, slik at de kan 
prestere og ha gode arbeidsforhold i barnehage og skole.  

Vurdering 
Etter å ha bearbeidet innholdet i kartleggingsrapporten som beskrevet over, mener 
eiendomsforetaket det er rimelig å anta at det totale etterslepet kan reduseres fra 250 mill. kr 
til 164 mil. Kr. Den videre utfordringen er å skape et handlingsrom for å håndtere dette 
etterslepet på en profesjonell og fornuftig måte.  

Eiendomsforetaket er av den oppfatning at man bør komme opp på ambisjonsnivå A for de 
aller fleste bygg. Likevel vil det være bygg og tiltak som foretaket ikke vil anbefale dette 
ambisjonsnivået for, uten å se etterslepet i sammenheng med nødvendig annen 
standardheving og behov i bygningsmassen. Enkelte bygg med høyt etterslep bør også 
vurderes hvorvidt deler av/hele bygningsmassen skal rives og erstattes med nybygg.  
Eksempler på dette er Kirkeby skole, Nittedal u-skole, Lihallen og Bjertneshallen. Det er også 
andre tiltak på enkelt nivå som foretaket ikke finner hensiktsmessig å anbefale ambisjonsnivå 
A for, dette gjelder for eksempel endel fundamentering/setnings-skader i enkelte bygg. Dette 
etterslepet bør holdes under oppsyn og det bør kun iverksettes mindre tiltak ved behov.  

Ved å legge denne ryddingen av tiltak og bygg til grunn kan man dele etterslepet inn i tre 
kategorier: 

Kartlagt etterslep Finansiering 

A Etterslep som holdes under oppsyn ut byggets levetid (her 
vil det kun bli iverksatt mindre tiltak) 

Ivaretas av det 
ordinære 
vedlikeholdsbudsjettet 

B Bygg med høyt etterslep, Kirkeby skole, Nittedal u-skole, 
Lihallen og Bjertneshallen, ses i sammenheng med større 
oppgraderingsbehov/investeringsbehov. ~  81 mill. kr. 

Ivaretas i fremtidige 
investeringer/oppgrader
inger 

C Det reelle etterslepet, ~ 83 mill. kr. Foretaket tilstreber å 
øke nivået på 
vedlikeholdet over tid. 

Totalt Kartlagt etterslep ~164 mill. kr 
Tabell 2-5: kategorisering av vedlikeholdsetterslepet. 

Etterslepet i kategori C som utgjør 83 mill. kr foreslår foretaket å håndtere ved systematisk å 
heve vedlikeholdsnivået. Handlingsrommet til foretaket er kun indeksregulert husleie. 
Imidlertid har foretaket lykkes med å heve vedlikeholdsnivået fra 70 kr/kvm til 150 kr/kvm fra 
2009 til i dag. I tillegg kan midler fra foretakets disposisjonsfond også bidra til å håndtere 
etterslepet. Imidlertid betyr dette at nivået skal heves med 100 kr/kvm i snitt over en 
tiårsperiode, noe som er ambisiøst.  

Ved å fortsette arbeidet med å prioritere vedlikeholdet slik foretaket har gjort til nå, vil det 
være realistisk og komme opp på dette nivået over tid, men om man når det raskt nok er 
usikkert. Usikkerheten er forbundet med svingninger av konsumprisindeksen, lønns og 
prisvekst og et evt fremtidig krav om utbytte fra eier. Gitt at usikkerhetsfaktorene kun gir lavt 
utslag, vurderer foretaket at det kan være realistisk og lukke de fleste avvikene innenfor en 
periode på 10-15 år. Det vil da være viktig å avstemme dette årlig i forbindelse med 
utarbeidelse av årsbudsjettene, for å vurdere måloppnåelsen og evt. foreslå annen 
finansiering.  
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Foretaket vil i forbindelse med budsjett- og handlingsplanen for 2014-2017, utarbeide et nytt 
ambisjonsnivå for å håndtere vedlikeholdsetterslepet. 

Sist foretaket var i kontrollutvalget og orienterte om status i foretakets arbeid, ble utvalget 
gjort oppmerksom på at kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet var igangsatt. Saken 
sendes til kommunestyret og kontrollutvalget som orientering.   

Forslag til alternativer 
Et alternativ kan være å be om en økt ramme over en ti-årsperiode for å iverksette 
nødvendig tiltak for heve tilstandsgraden i bygningsmassen i tråd med rapportens 
anbefalinger. Foretaket er av den oppfatning at det er for tidlig å foreslå det på dette 
tidspunktet før vi får gjort en reell vurdering av eget handlingsrom. 

Konsekvenser 
Heving av tilstandsnivået opp mot rapportens anbefalinger blir sikrere og kan gjennomføres 
raskere.  
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1 Innledning 

1.1 Formål og bakgrunn 

I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomført en kartlegging av tilstanden til 

kommunale bygninger i 127 kommuner. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i rapporten 

«Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet videre et vesentlig grunnlag for RIFs rapport «State 

of the Nation» (2010 og 2011), som fikk betydelig oppmerksomhet både i næringen og i media. Våren 

2013, 5 år etter den første rapporten, har Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) og Multiconsult 

tatt initiativ til å repetere systematikken brukt for KS-rapporten gjennom en ny kartlegging av 

(fylkes)kommunal bygningsmasse.  

Det henvises stadig til KS- rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008), når det snakkes om akkumulert 

vedlikeholdsbehov. Underlaget for denne rapporten var altså en tilstandsvurdering på porteføljenivå 

i 127 kommuner som representerte ca. 12 mill. m2 brutto bygningsareal fordelt på ca. 10.000 

bygninger. Grunnlaget hadde god spredning på kommunestørrelser og geografi og dannet således 

basis for oppskalering av resultatene til nasjonale størrelser. Totalt behov ble kalkulert til mellom 95 

og 140 mrd. kr avhengig av ambisjonsnivået (tilsvarende 107 – 161 mrd. kr med 2013-kr.nivå). For å 

opprettholde et godt vedlikehold ble det kalkulert et behov på ca 200 kr/m2
 og år, hvor utskiftinger 

inngår som annuitet (indeksjustert til 2013-nivå). 

I henhold til SSB, med utgangspunkt i KOSTRA, ble det brukt ca. 85 kr/m2 i 2008 økende til ca. 120 

kr/m2 på vedlikehold i kommunal sektor i 2009. Den økningen var en effekt av Regjeringens 

tiltakspakke som kun varte i ett år. Etter dette har vedlikeholdskostnadene blitt redusert, og i 2011 

var tallet ca. 75 kr/m2. NBEF og Multiconsult ønsket derfor å undersøke om dette betyr at vi er i ferd 

med å øke det akkumulerte forfallet, eller om tallene vitner om at mange (fylkes)kommuner har 

fornyet en stor andel av de dårlige bygningene sine gjennom investeringer, eller om det ligger mye 

oppgraderinger i investeringsbudsjettene. 

I dette prosjektet er det utført en tilstandsvurdering på porteføljenivå i 41 kommuner og 5 

fylkeskommuner, som til sammen representerte ca. 5,3 mill. m2 brutto bygningsareal fordelt på ca. 

4000 bygninger. For rapporten som presenterer dette prosjektets resultater på nasjonalt nivå, 

«Tilstandsbarometeret 2013 Kommunal og fylkeskommunal sektor», henvises det til vedlegg 3. På 

nasjonalt nivå har totalt behov blitt kalkulert for den totale kommunale bygningsmassen til mellom 

79 og 124 mrd. kr avhengig av ambisjonsnivået, se tabell 1-1. 
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Tabell 1-1 Oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A og B , med en usikkerhet på +/- 10 %. 

Oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A og B etter 2013-kartleggingen 

 Ambisjonsnivå A 

[mrd kr] 

Ambisjonsnivå B 

[mrd kr] 

Kommentar 

Kortsiktig 

(0-5 år) 
43 43 Behovet tilsvarer kostnaden for oppgradering av 

bygningskomponenter som p.t. er i meget dårlig stand. 
Tilsvarer et minimumsnivå 

Langsiktig 

(6-10 år) 
81 36 Behovet tilsvarer kostnad forbundet med ytterligere 

heving av tilstand, avhengig av ambisjonsnivå. Nivå B kan 
ha negative konsekvenser for bygningene og 
virksomhetene. 

Samlet 

behov 

124 79 Utgjør summen av kostnader forbundet med heving av 

dagens tilstand til valgt ambisjonsnivå. 

 

Det påpekes at det må legges til grunn en usikkerhet på anslagsvis +/- 10 % for den samlede 

bygningsmassen. Se for øvrig avsnitt 1.4 for kommentarer med hensyn til usikkerhet og følsomhet for 

den enkelte (fylkes)kommunes estimerte oppgraderingsbehov, avhengig av kommunestørrelse.  

Denne rapporten tar for seg en presentasjon av Nittedal kommunes resultater. Den overordnede 

kartleggingen av teknisk tilstand på bygningsmassen i (fylkes)kommunen er ment å gi et bedre 

grunnlag for strategisk og taktisk planlegging i videre forvaltning og utvikling av bygningsmassen. 

Resultatene fra tilstandskartleggingen er benyttet til å estimere kostnadsbehovet for å heve 

bygningsmassen opp til et akseptabelt nivå (tilsvarende tilstandsgrad 1/ambisjonsnivå A).  

1.2 Avgrensning 

Det er kun data for teknisk tilstand som i denne forbindelse er kartlagt, og ikke data for strukturelle 

egenskaper eller dagens egnethet for virksomhetene som holder til i bygningene. De presenterte 

tallstørrelser for oppgradering utgjør estimater for å utbedre kun tekniske forhold, og omfatter ikke 

behov for ombygginger, riving/nybygging etc. for å forbedre egnetheten. Det er kun estimert 

kostnader for å heve (fylkes)kommunens kartlagte bygningsmasse opp til ambisjonsnivå A (se 

ytterligere omtale av dette ambisjonsnivået i vedlegg 3). 

I forbindelse med strategisk bygningsmessig planlegging, understreker Multiconsult at de 

bygningsstrukturelle egenskapene og funksjonelle forholdene for virksomhetene som driver i 

bygningene er helt avgjørende i målsetningen om å oppnå mest mulig effektiv drift og god 

totaløkonomi. Bygningsmassens tilpasningsdyktighet og funksjonelle egnethet må følgelig tas i 

betraktning ved kommende prioriteringer og i utarbeidelsen av strategiske planer for 

bygningsmassen. 

I dette prosjektet har ikke Multiconsult hatt som mandat å fremme prioriteringer av enkelttiltak eller 

identifisere konkrete behov og/eller muligheter for ombygginger, omrokkeringer, funksjonelle 

endringer og liknende. 

1.3 Metode og arbeidsprosess 

Kartleggingen av teknisk tilstand for (fylkes)kommunens bygningsmasse er utført som et samarbeid 

mellom Multiconsult og (fylkes)kommunen. Med bakgrunn i verktøyet multiMap og 

opplæringsworkshoper, har det blitt gjennomført en prosess der (fylkes)kommunen selv har 

innhentet opplysninger og angitt tilstandsgrader. Multiconsult har mottatt, sammenstilt, behandlet 

og vurdert de kartlagte forhold. 
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Ved kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av 

byggverk” lagt til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er 

best og 3 er dårligst. 

Det henvises for øvrig til vedlegg 3 for en mer utfyllende beskrivelse av metodikken og 

arbeidsprosessen i dette prosjektet. 

1.4 Usikkerhet og følsomhet 

Metoden som er benyttet er av overordnet karakter, og resultatene er av den grunn beheftet med 

noe usikkerhet.  Erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at eventuelle over-/undervurderinger 

ved fastsettelse av tilstandsgrader vil ha motvirkende effekt og virke eliminerende på hverandre 

(”store talls lov”), hvilket innebærer at usikkerheten reduseres jo større arealmengde som er vurdert. 

I tabell 1-2 er anslagene på grad av usikkerhet forbundet med det estimerte oppgraderingsbehovet 

for den enkelte (fylkes)kommune angitt, avhengig av størrelsen på kommunen. 

Tabell 1-2 Grad av usikkerhet forbundet med estimert oppgraderingsbehov for de ulike kommunestørrelsene. 

Kommunestørrelse Grad av usikkerhet forbundet med 

oppgraderingsbehovet  

Liten (<5000 innbyggere) +/- 25 % 

Mellomstor (5000-20 000 innbyggere) +/- 20 % 

Stor (> 20 000 innbyggere) +/- 15 % 

Fylkeskommune +/- 15 % 

Nasjonalt nivå +/- 10 % 

 

Figur 1-1 illustrerer en simulering som viser at usikkerheten reduseres og flates ut desto flere 

prosjekter/bygningsvurderinger som gjennomføres.  
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Figur 1-1 Sammenheng mellom usikkerhet i anslagene (y-aksen) og antall prosjekter/bygninger (x-aksen). 

Av figur 1-1 ser man at det generelt vil være størst usikkerhet forbundet med de estimerte 

oppgraderingsbehovene til de små kommunene, da de har en mindre bygningsportefølje enn de 

større kommunene.  Graden av usikkerhet forbundet med det samlede estimerte 

oppgraderingsbehovet for bygningsporteføljen går derfor ned for de større kommunene.  
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2 Resultater 

Bygningstypene i dette prosjektet er inndelt på samme måte som i 2008-kartleggingen, og ikke etter 

NS 3457 «Bygningstypetabell». Dette for at resultatene i prosjektet skal være sammenliknbare med 

tilsvarende kartlegging fra 2008, både på enkeltkommune-nivå og på nasjonalt nivå. 

Det minnes om at tilstandsgrad 0 representerer en meget god tilstand, mens tilstandsgrad 3 

representerer meget dårlig tilstand, iht. NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. 

2.1 Teknisk tilstand 

For arealvektede tilstandsgrader på enkeltbygninger og enkeltlokasjoner fordelt på de ulike 

komponentene Bygg, VVS, Elkraft, Tele og automatisering, Andre installasjoner og Utendørs, se 

vedlegg 1. Dette er et utrykt vedlegg, som kan lastes ned fra web; www.multiMap.no med den 

enkelte (fylkes)kommunes brukernavn og passord, som er aktivt frem til 31.12.2013. 

I tabell 2-1 følger en oversikt over bygningsmassen, fordelt på ulike bygningstyper, som er kartlagt for 

Nittedal kommune, med tilhørende arealvektet tilstandsgrad og sammenlikning med 

landsgjennomsnittet. For de (fylkes)kommuner som var med i tilsvarende kartlegging i 2008, tar 

tabellen også for seg en sammenlikning med de arealvektede tilstandsgradene (fylkes)kommunen 

hadde etter 2008-kartleggingen. 

Tabell 2-1 Kartlagte bygninger, inndelt i bygningstyper, med tilhørende arealvektet tilstandsgrad, samt sammenlikning med 

landsgjennomsnitt og evt. 2008-kartlegging. 

 

 

I tabell 2-2 følger en tilsvarende oversikt over bygningsmassen, fordelt på ulike bygningstyper, men 

med tilhørende arealvektet tilstandsgrad samlet, og fordelt på de ulike bygningskomponentene Bygg, 

VVS, Elkraft, Tele og automatisering, Andre installasjoner og Utendørs.  
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Tabell 2-2 Kartlagte bygninger, inndelt i bygningstyper, med tilhørende arealvektet tilstandsgrad fordelt på de ulike 

bygningskomponentene. 

 

 

Figur 2-1 viser arealmengde fordelt på de respektive arealvektede tilstandsgradene for 

bygningsmassen til (fylkes)kommunen som er kartlagt i dette prosjektet. 

 

Figur 2-1 Arealfordeling fordelt på arealvektet tilstandsgrad for den kartlagte bygningsmassen til (fylkes)kommunen. 
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2.2 Estimert teknisk oppgraderingsbehov  

Det er estimert et samlet teknisk oppgraderingsbehov for å heve den kartlagte bygningsmassen til 

(fylkes)kommunen opp til en gjennomgående god eller akseptabel tilstand. Ambisjonsnivået betyr at 

alle hovedkomponenter fremstår som godt vedlikeholdt og at alle lover og forskrifter er ivaretatt. 

Med referanse til tilstandsgrader iht. NS 3424, betyr det at man kan definere ambisjonsnivå A slik: 

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 og 

3 

Ambisjonsnivået som her er lagt til grunn tilsvarer det såkalte «ambisjonsnivå A», som er ytterligere 

omtalt og beskrevet i vedlegg 3, der oppgraderingsbehovet på nasjonalt nivå er estimert. 

I tabell 2-3 følger en oversikt over Nittedal kommunes kartlagte bygningsmasses estimerte 

oppgraderingsbehov, fordelt på de ulike bygningstypene på kort og lang sikt. 

Tabell 2-3 (Fylkes)kommunens estimerte oppgraderingsbehov, fordelt på ulike bygningstyper, på kort og lang sikt.  

 
 

Det påpekes at kostnadene presentert i tabell 2-3 er avrundet til nærmeste million og basert på 

prisnivået i Oslo. 

Se for øvrig avsnitt 1.4 for kommentarer med hensyn til usikkerhet og følsomhet for den enkelte 

(fylkes)kommunes estimerte oppgraderingsbehov, da dette varierer avhengig av kommunestørrelse. 
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Vedlegg 1 (Utrykt vedlegg) | (Fylkes)kommunens resultater: Vektet tilstand per 

bygg og komponent  

Rapporter med arealvektede tilstandsgrader på enkeltbygninger og –lokasjoner fordelt på de ulike 

komponentene Bygg, VVS, Elkraft, Tele og automatisering, Andre installasjoner og Utendørs kan 

lastes ned fra web; www.multiMap.no  

Innlogging skjer ved bruk av den enkelte (fylkes)kommunes brukernavn og passord, som er aktivt 

frem til 31.12.2013 hvis ikke annet er avtalt. 
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Vedlegg 2 | Dump av (fylkes)kommunens kartlagte data 
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Forord  

 
Kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse representerer en realkapital i størrelsesorden 600 

milliarder kroner.  

Bygninger er en avgjørende innsatsfaktor for all kommunal tjenesteyting. Som for en del av 

samfunnets øvrige infrastruktur, er det ved flere anledninger påpekt mangelfullt vedlikehold og store 

oppgraderingsbehov knyttet til skole-, omsorgsbygninger og barnehager. Dårlige bygninger påvirker 

innemiljø og derved også effektivitet i tjenesteytelser samt sykefravær. For å kunne snu negative 

trender og gradvis starte på veien mot en bygningsmasse som innehar riktig kvalitet og standard, 

kreves en forståelse av dagens situasjon, tallfestet informasjon om arealmengder, tilstand og 

investeringsbehov, og ikke minst en oppfølging av utviklingen over tid.  

Nøkkeltall fra KOSTRA viser at vedlikeholdsnivået i 2008 var på ca 85 kr/m2. I 2009 steg det til ca 120 

kr/m2 som følge av tiltakspakken fra Regjeringen. Men i 2011 var tallet tilbake på samme nivå som i 

2008. Dette skulle tilsi at vi igjen er inne i en negativ trend med ny akkumulering av 

vedlikeholdsbehov da et normtall for å opprettholde tilstanden på et godt nivå vil være ca 200 kr/m2 

og år. Imidlertid er det en mistanke om at mye av det akkumulerte behovet belastes 

investeringsbudsjettene, men dette er umulig å få frem via tall i KOSTRA da det her ikke skilles på 

investering i nye og eksisterende bygninger. For å få en bedre forståelse av dagens status, og 

utviklingen siden 2008 har derfor NBEF og Multiconsult tatt initiativ til en kartleggingsdugnad blant 

norske kommuner og fylkeskommuner. 

Arbeidet med å utforme denne rapporten har pågått i perioden mars– juni 2013. Rapporten er i 

meget stor grad basert på opplysninger gitt fra de 46 kommunene og fylkeskommunene som har 

bidratt i prosjektet. Vi vil rette en stor takk til alle deltagere for gode kvantitative og kvalitative 

innspill til prosjektet.  

Prosjektet er utført i samarbeid mellom NBEF (Norges Bygg- og Eiendomsforening), Multiconsult og 

ikke minst alle deltakende kommuner og fylkeskommuner. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult. 

 

 

 

Oslo, 3. juli 2013 
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Sammendrag  

Til tross for et større fokus på vedlikehold de senere år vil ikke det akkumulerte etterslep i dagens 
bygningsmasse tas igjen før om 17 – 20 år med dagens investerings- og vedlikeholdsnivå. Det 
foreligger vedlikeholdsplaner i ca. 60 % av kommunene, men kvaliteten på planene og praktisk 
oppfølging av dem varierer stort. Kun 45 % er helt eller delvis enig i at planene følges opp i praksis. 
Det er opp mot 100 % enighet om at økonomisk ressurstilgang er hovedårsak og det etterlyses 
forankring av vedlikeholdsstrategi og –planer på politisk nivå i et flertall av kommunene.  Mer 
vedlikehold gjennomføres pr år enn det som fremkommer i tall fra KOSTRA fordi en større andel av 
vedlikeholdet gjennomføres via investeringsprosjekter.  

 

Kommuner og fylkeskommuner eier og forvalter i dag ca. 32 millioner m2, fordelt på ca. 30 000 

bygninger. I tillegg kommer kirkebygninger som til sammen utgjør ca. 1 million m2. I sum tilsvarer 

dette ca. 6,3 m2 pr innbygger1 på landsnivå. 

I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomført en kartlegging av tilstanden til 

kommunale bygninger i en rekke kommuner. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i 

rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet også et vesentlig grunnlag for RIFs 

rapport «State of the Nation» (2010, oppdatert i 2011), som fikk betydelig oppmerksomhet. 

Resultatet av den økte forståelsen av nåsituasjonen har bidratt til å sette bakenforliggende årsaker 

og rammevilkår for kommunalt vedlikehold på dagsorden.  

Nå, 5 år etter den første kartleggingen, har NBEF og Multiconsult (MC) tatt initiativ til å gjøre en ny 

vurdering i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner med bruk av samme metode og verktøy 

som i 2008. Denne kartleggingsdugnaden har hatt fire formål: 

1. Kartlegge dagens tekniske tilstand i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse 

2. Estimere kostnadsbehovet til teknisk oppgradering 

3. Sammenholde funnene med resultater fra 2008 – er det noen endring å spore? 

4. Klargjøre bakenforliggende årsaker samt avklare hvorvidt finansiering av vedlikehold gjøres 
over investeringsbudsjettet 

 

Kartleggingsarbeidet som nå er gjennomført har inkludert 41 kommuner og 5 fylkeskommuner og 

omfatter ca 5,3 millioner m2 fordelt på ca. 4 000 bygninger. Teknisk tilstand er kartlagt etter 

prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. I tillegg er det gjennomført en 

spørreundersøkelse for å få et utdypet bilde av rammebetingelser og vedlikeholdsarbeid i 

(fylkes)kommunene.  

Den kartlagte bygningsmassen, ca 5,3 mill m2, utgjør ca. 17 % av all bygningsmasse2 i kommunal og 

fylkeskommunal sektor, og deltakende kommuner dekker ca. 28 % av innbyggertallet i Norge. 

Tilsvarende dekker de deltakende fylkeskommuner ca 22 % av innbyggertallet. 

For det totale datagrunnlaget er det rimelig å anta at representativiteten er god nok til at 

tallgrunnlaget med troverdighet kan oppskaleres til nasjonalt nivå som samlet resultat, men med 

større usikkerhet når man sorterer resultatene etter kommunestørrelser. Særlig er det knyttet 

                                                                 
1 Folketall pr 30.juni 2013 ifølge ssb: 5.063.709 personer 
2 I rapporten «Fra forfall til forbilde» (KS, 2008) er den samlede bygningsmassen i kommunal sektor i Norge estimert til ca. 32 mill m2 
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usikkerhet til skjevheten i utvalget ved at kun en liten andel av norske småkommuner har deltatt.  

For små kommuner3 er ikke utvalget alene stort nok til å kunne generalisere. 

Til forskjell fra andre systemer, som angir tilstand uten å angi kostnader, og uten å vekte 

tilstandsgradene internt, så har den vektede tilstandsgrad pr bygning som benyttes her forankring i 

kostnader for den oppgradering som er nødvendig. Dette gir en repeterbar metodikk som gir 

mulighet til å følge tilstandsutviklingen over tid, også sett i relasjon til anvendte ressurser til 

vedlikehold. Det oppfordres derfor til å gjennomføre tilsvarende kartlegging jevnlig. 

Funn 

Tilstand – status og utvikling siste 5 år 

Kartleggingen av tilstand har avdekket at bygningsmassen grovt sett kan deles inn i tre hvor ca. 34 % 

totalt sett fremstår med god eller tilfredsstillende tilstand, 35 % fremstår delvis utilfredsstillende og 

har behov for korrigerende tiltak, mens de siste 31%  fremstår som utilfredsstillende og til dels dårlig 

og med omfattende tekniske oppgraderingsbehov. Tilstanden er noe bedre enn hva man kunne 

forvente ut fra tidligere kartlegginger, noe som indikerer at det er gjennomført flere oppgraderings-, 

ombyggings- og nybyggprosjekter i de senere år.  

Kostnadsbehovet til teknisk oppgradering 

Det estimerte oppgraderingsbehovet er redusert fra 162 mrd kr i 2008 (oppjustert til prisnivå 2013) 

til 124 mrd kr i 2013. Usikkerheten i estimatene anslås til +/-10 % for den samlede bygningsmassen. 

Denne reduksjonen på 38 mrd kr tilsvarer ca. 7,5 mrd kr pr år.  

Nøkkeltall for vedlikehold i KOSTRA i årene 2009-2011 oppjustert til 2013 prisnivå tilsier et 

gjennomsnitt på kr 100 pr m2 og år som gir en total vedlikeholdsinnsats over disse årene i 

størrelsesorden 3 mrd kr. Denne innsatsen er ca halvparten av normtallet på kr 200 pr m2 for å 

opprettholde god tilstand. Uten midler via investeringsbudsjettene så ville tilstanden vært redusert 

med ca 15 mrd kr i perioden. Sett i sammenheng så kan en anta at den totale innsatsen via 

investeringsbudsjettene har vært summen av forbedring, 38 mrd kr, og manglende vedlikehold, 15 

mrd kr, dvs totalt 53 mrd kr som utgjør ca 10,6 mrd kr pr år. Dette antas å være dekket gjennom 

investeringsmidler.  

Til tross for forbedringer som er gjort, er behovet for teknisk oppgradering fremdeles stort og vil 

variere avhengig av ambisjonsnivå for standard / kvalitet man ønsker å legge til grunn. I rapporten er 

det synliggjort to ambisjonsnivåer, henholdsvis A og B. Ambisjonsnivå A tilsvarer en gjennomgående 

god eller akseptabel tilstand, mens ambisjonsnivå B er noe lavere hvor det tillates 

enkeltkomponenter som er utilfredsstillende. Sistnevnte kan innebære negative konsekvenser for 

bygningen og virksomheten. Estimert oppgraderingsbehov er videre fordelt på to perioder, kort og 

lang sikt, basert på hvor dårlig tilstanden er. Tabell 0-1 oppsummerer estimert oppgraderingsbehov 

for ambisjonsnivå A og B. 

                                                                 
3 Små kommuner omfatter her kommuner med mindre enn 5000 innbyggere 
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Tabell 0-1 Oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A og B p.t, med en usikkerhet på +/- 10 %. 

Oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A og B etter 2013-kartleggingen 

 Ambisjonsnivå A 
[mrd kr] 

Ambisjonsnivå B 
[mrd kr] 

Kommentar 

Kortsiktig 
(0-5 år) 

43 43 Behovet tilsvarer kostnaden for oppgradering av 
bygningskomponenter som p.t. er i meget dårlig 
stand. Tilsvarer et minimumsnivå 

Langsiktig 
(6-10 år) 

81 36 Behovet tilsvarer kostnad forbundet med 
ytterligere heving av tilstand, avhengig av 
ambisjonsnivå. Nivå B kan ha negative 
konsekvenser for bygningene og virksomhetene. 

Samlet 
behov 

124 79 Utgjør summen av kostnader forbundet med 
heving av dagens tilstand til valgt ambisjonsnivå. 

 

Totalt estimert oppgraderingsbehov på 124 mrd kr for ambisjonsnivå A tilsvarer ca. 3 800 kr/m2 i 

gjennomsnitt fordelt på hele bygningsporteføljen. Beløpet tilsvarer i størrelsesorden 12 % av 

nybyggkostnad for tilsvarende portefølje (30-35.000 kr/m2). Tilsvarende for ambisjonsnivå B er 79 

mrd kr og ca 2 400 kr/m2, tilsvarende ca 9 % av nybyggkostnad. 

I tillegg kommer ca. 1620 kirker som inkl. servicebygg utgjør ca 1 mill m2. Disse er ikke medtatt i 

denne kartleggingen, men ble i 2008 vurdert å ha et tilsvarende estimert oppgraderingsbehov på ca 

13 mrd kr (2008-prisnivå) (KS, 2008). 

Sammenholdt med resultater fra 2008 

Tabellene 0-2 og 0-3 viser endringene i det estimerte oppgraderingsbehovet fra 2008, oppjustert til 

prisnivå 2013 og tilsvarende for ambisjonsnivå A respektive B.  

Tabell 0-2 Endring i estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A. 

 Behov [mrd. kr] Endring 

 2008 2013 Mrd. kr % 

Kort sikt 68 43 -25 -37 

Lang sikt 94 81 -13 -14 

Totalt 162 124 -38 -23 
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Tabell 0-3 Endring i estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå B. 

 Behov [mrd. kr] Endring 

 2008 2013 Mrd. kr % 

Kort sikt 68 43 -25 -37 

Lang sikt 39 36 -3 -8 

Totalt 107 79 -28 -26 

 

Det påpekes at småkommunene er underrepresentert i den siste undersøkelse, og at de få 

deltakende småkommunene kommer mye bedre ut mht. tilstand enn det større antallet 

småkommuner som deltok i 2008. Om en antar at det i snitt for småkommunene er samme 

tilstandssituasjon som i de mellomstore – og store kommunene vil dette gi et tillegg i 

oppgraderingsbehov på ca 4,5 mrd kr ut over estimatene angitt i tabell 0-1. 

Bakenforliggende årsaker 

Spørreundersøkelsen som er gjennomført har en svarprosent på 88 % blant de kommuner som har 

vært i involvert i prosjektet.  

På spørreundersøkelsenes spørsmål om hvordan bygningsmassens tilstand har endret seg de siste 

fem årene har flertallet opplevd en forbedring, mens nær en tredjedel av de deltakende kommunene 

ikke har tatt del i den positive utviklingen. Videre er det verdt å merke seg at flere av respondentene 

har kommentert at forbedringen i tilstand er relatert til nybygg eller investeringer i større 

rehabiliteringsprosjekter.  Besvarelsene bekrefter at en del av vedlikeholdet utføres med midler fra 

investeringsbudsjettene. Basert på besvarelsene er det også rimelig å konkludere med at 

regjeringens tiltakspakke i 2009 stimulerte høyere innsats i oppgradering av eksisterende bygg i 

2009, og at noe av forbedringen i tilstand fra 2008 kan være en effekt av denne ordningen. 

Besvarelsene tyder på at det finnes et betydelig forbedringspotensial mht. etablering og forankring 

av mål og strategier for bygg og eiendom i (fylkes)kommunene, samt i implementering og oppfølging 

av strategiene i praksis. Besvarelsene tyder også på at mange kommuner har vedlikeholdsplaner i en 

eller annen form, men at omfang og kvalitet på planene kan variere. Videre er et flertall av den 

oppfatning at vedlikeholdsplanene ikke følges tilstrekkelig opp med tiltak i praksis.  

Samtidig er besvarelsene i spørreundersøkelsen tydelig på at tilgang på ressurser til vedlikehold totalt 

sett er for liten. De viktigste barrierer for godt vedlikehold oppgis å være manglende økonomisk 

ressurstilgang (96 %), for liten politisk fokus (76 %), manglende fokus fra administrasjonen i 

kommunen (39 %), manglende tilgang på kompetanse (37 %) og manglende oversikt (33 %). 

Relativt få (10 %) har pekt på uklar ansvars- og oppgavefordeling som en viktig barriere for godt 

vedlikehold, men flere (25 %) peker på for lang kommunikasjonsvei fra eiendomsenhet til 

beslutningstakere som en barriere.  
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Konklusjon/anbefalinger 
 

Ut fra de funn og vurderinger som er gjennomført anbefales følgende: 

 Nasjonal handlingsplan: Det bør etableres en nasjonal handlingsplan for lukking av 

vedlikeholdsetterslepet og utvikling av den kommunale eiendomsmassen i tråd med 

prognoser og planer for tjenestetilbudet. Det bør være et mål å lukke vedlikeholdsetterslepet 

i løpet av 10 år.   

 En gjennomgang av økonomiske rammebetingelser og mulige virkemidler, herunder en 

flerårig tiltakspakke for å stimulere investeringer i oppgradering og innhenting av 

vedlikeholdsetterslep. 

 For å følge utviklingen over tid bør det gjennomføres systematiske tilstandsvurderinger, på 

nivå med denne rapportens detaljeringsnivå, hvert 4. år 

 Justering i KOSTRA: Innføring av delt registrering av investeringer i henholdsvis nybygg og 

eksisterende bygg, for lettere å spore utviklingen  

 I den enkelte kommune er det behov for å etablere oversikter over tilstand og 

kostnadsbehov, samt systematisere arbeidet med tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, som 

grunnlag for dokumentasjon og kommunikasjon med administrativ og politisk ledelse i 

kommunen 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og målsetninger 

Kommunesektoren disponerer og forvalter en bygningsmasse som representerer milliardverdier og 

utgjør en stor andel av vår nasjonale felles realkapital. Gjennom en rekke utredninger og 

medieoppslag er det påpekt bygningsmassens betydelige akkumulert vedlikeholdsbehov, 

verdiforringelse og behov for oppgradering, samt fokus på konsekvenser i forhold til helse, miljø og 

sikkerhet og forringet egnethet for virksomhetene.  

I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund gjennomført en kartlegging av tilstanden til 

kommunale bygninger i en rekke kommuner. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i 

rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet også et vesentlig grunnlag for RIFs 

rapport «State of the Nation» (2010, oppdatert 2011), som fikk betydelig oppmerksomhet. Resultatet 

av den økte forståelsen av nåsituasjonen har bidratt til å sette bakenforliggende årsaker og 

rammevilkår for kommunalt vedlikehold på dagsorden. 

I henhold til SSB, med utgangspunkt i KOSTRA, ble det brukt ca. 85 kr/m2 i 2008 økende til ca. 120 

kr/m2 i 2009. Den økningen var en effekt av Regjeringens tiltakspakke som kun varte i ett år. Etter 

dette har vedlikeholdskostnadene blitt redusert, og i 2011 var tallet ca. 75 kr/m2. NBEF og 

Multiconsult stiller spørsmålstegn ved om dette betyr at vi er i ferd med å øke det akkumulerte 

forfallet, eller om det skyldes at mange kommuner kan ha fornyet mange av de dårlige bygningene 

sine gjennom investeringer eller om mye oppgraderinger av eksisterende bygninger dekkes i 

investeringsbudsjettene. Nå, 5 år etter den første store kartleggingen, har derfor NBEF og 

Multiconsult (MC) tatt initiativ til å gjøre en ny kartlegging med bruk av samme metode og verktøy 

som i 2008.  

I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse med formål å kartlegge bakenforliggende årsaker 

til det akkumulerte vedlikeholdsbehovet samt eventuelt omfang av vedlikeholdstiltak som dekkes av 

investeringsbudsjetter. 

NBEF, MC, deltakende kommuner og fylkeskommuner har gjennomført en kartleggingsdugnad med 

følgende fire hovedmålsettinger: 

1. Kartlegge dagens tekniske tilstand i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse 

2. Estimere kostnadsbehovet til teknisk oppgradering 

3. Sammenholde funnene med resultater fra 2008 – er det noen endring å spore? 

4. Klargjøre bakenforliggende årsaker samt avklare hvorvidt finansiering av vedlikehold gjøres 
over investeringsbudsjettet 

1.2 Rapportstruktur 

Det har vært tilstrebet å utarbeide en rapport som i størst mulig grad løfter opp og fokuserer på 

hovedfunn og hovedkonklusjoner fra arbeidet som er gjennomført. Rapporten inneholder derfor ikke 

detaljerte analyser som kan spores til enkeltkommuner. 

I tillegg er det utarbeidet egne rapporter til den enkelte (fylkes)kommune med deres resultater 

sammenliknet mot snittet for de deltakende kommunene, samt sammenliknet mot 2008-

kartleggingen for de som deltok den gang. 

Det poengteres at begrepene kommune og kommunal er benyttet i rapporten synonymt med både 

primærkommuner og fylkeskommuner dersom ikke annet er spesifisert. 
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2 Metodisk tilnærming  

Videre gis en kortfattet beskrivelse av prosessen og metodikken som er benyttet i 

kartleggingsdugnaden. Se vedlegg 1 for en mer utfyllende metodebeskrivelse. 

2.1 Generelt 

For å sikre mest mulig sammenliknbare resultater er det benyttet samme metodikk og verktøy for 

kartlegging og analyse av data som i den tilsvarende kartleggingen i 2008.  

I arbeidet med å dokumentere dagens situasjon (nåsituasjon av teknisk tilstand) er det lagt stor vekt 

på å etablere et robust og representativt underlag. For å få inn så mye opplysninger som mulig har 

samtlige av landets kommuner og fylkeskommuner vært invitert til å delta i kartleggingen. Det har 

vært fokusert på kommunenes egenverdi ved deltagelse i tillegg til verdien av input til de 

konklusjoner som er trukket i denne omgang.  

Metoden og verktøyet multiMap er basert på en godt utprøvd systematikk som Multiconsult har 

utviklet over en femtenårsperiode. Metoden multiMap er hittil benyttet på over 40 millioner 

kvadratmeter bygningsareal.  

Kartleggingen er gjennomført ved bruk av verktøyet multiMap (www.multiMap.no) som nå foreligger 

i en mer brukervennlig versjon enn tidligere. Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.1., for nærmere omtale 

av verktøyet multiMap. 

I tillegg til den kvantitative kartleggingen av teknisk nåsituasjon, er det i tillegg gjennomført en 

spørreundersøkelse. Dette for å få noe utdypende informasjon knyttet til rammebetingelser og 

vurdering av vedlikeholdet i (fylkes)kommunene.  

Kartleggingsarbeidet er utført i perioden mars-juni 2013. 

2.2 Arbeidsprosessen 

Arbeidsprosessen i dette prosjektet har i hovedsak bestått av de tre trinnene som er oppsummert i 

figur 2-1. 

http://www.multimap.no/
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Figur 2-1 Arbeidsprosessen. 

Multiconsult har gjennom hele arbeidsprosessen hatt tett dialog og oppfølging mot 

(fylkes)kommunene som har gjennomført kartleggingen, blant annet via mail – og telefonsupport. 

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.2., for nærmere omtale av kartlegging av arbeidsprosessen. 

2.3 Kartlegging av teknisk tilstand 

Ved kartlegging av bygningenes tekniske tilstand er prinsippene nedfelt i Norsk Standard 3424 

”Tilstandsanalyse av byggverk” lagt til grunn. Dette innebærer at tilstanden er angitt ved bruk av 

tilstandsgrader, som et uttrykk for i hvilken tilstand en bygning/bygningsdel befinner seg i, i forhold 

til et definert referansenivå. 

I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som meget kort kan oppsummeres 

som: 

• TG 0: Meget god teknisk tilstand 

• TG 1: Tilfredsstillende tilstand 

• TG 2: Utilfredsstillende tilstand 

• TG 3: Dårlig tilstand 

Trinn 1: Opplæring 

• Workshopseminarer Oslo, Tromsø og Stavanger. Hver (fylkes)kommune kunne stille med flere 
deltakere. Seminaret i Oslo ble direktesendt på web, og gjort tilgjengelig som et opptak i etterkant. 
En rekke deltakere valgte å følge direktesendingen av seminaret i Oslo, og rettet spm. til 
foredragsholdere via sms/mail.  

• I seminarene ble metodikken og verktøyet multiMap grundig gjennomgått og diskutert. Det ble også 
holdt foredrag om revidert NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, vedlikeholdsstrategi og 
vedlikeholdsplanlegging, samt hvordan konsekvenser av investeringer for bruksfasen kan synliggjøres 
for politisk nivå (blant annet ved hjelp av livssykluskostnader – LCC). 

Trinn 2: Kartlegging 

• Deltakende (fylkes)kommuner meldte inn sine arealer og annen bygningsinformasjon til 
Multiconsult, som så gjorde denne tilgjengelig i kartleggingsverktøyet på web (www.multiMap.no), 
via egne brukernavn og passord til hver enkelt (fylkes)kommune. 

• Deltagende (fylkes)kommuner registrerte tilstandsdata for sine bygninger i kartleggingsverktøyet på 
web. Kartleggingen ble endelig avsluttet 7. juni 2013. 

•  De fleste deltakende (fylkes)kommuner, samt noen som ikke hadde kapasitet til å registrere data 
innen fristen, har besvart en spørreundersøkelse (Questback) som omhandlet rammebetingelser for 
vedlikehold og utviklingstrend siste 5 år. 88 % svarprosent. 

Trinn 3: Bearbeiding og analyse av data 

•Alle data samlet i databasen er systematisert og analysert, og rapporter utarbeidet. I samlerapporten 
(denne) er alle data anonymisert slik at den enkelte kommune eller fylkeskommune ikke kan 
identifiseres. 
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Tilstandsgrader er registrert for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som 

bygningskomponenter) per bygning. Referansenivået for de 18 ulike bygningskomponentene er 

definert av Multiconsult i en egen hjelpematrise, som ble gjort tilgjengelig for samtlige deltakere. 

I dette prosjektet er i alt ca 4000 bygninger (ca 13 % av totalt antall kommunale bygninger), som til 

sammen utgjør ca 5,3 millioner m2 (ca 17 % av totalt kommunalt bygningsareal), kartlagt, hvilket 

innebærer at ca 72.000 tilstandsgrader er angitt. 

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.3., for nærmere omtale av kartlegging av teknisk tilstand. 

2.4 Fastsettelse av samlet tilstandsgrad 

Ved fastsettelse av samlede tilstandsgrader, blir tilstandsgradene per bygningskomponent internt 

vektet per bygning, og videre arealvektet mellom bygningene av samme type for å synliggjøre 

tilstandsgrad på et aggregert nivå. Det understrekes at en slik aggregering betyr at det kan være 

store interne variasjoner mellom underliggende enkeltbygninger og komponenter. 

Hensikten med en slik aggregering av tilstandsgradene er å kunne kommunisere status på en enkel 

og oversiktlig måte, da det er helt umulig å forholde seg enkelt til ca 72.000 registrerte 

tilstandsgrader. Til forskjell fra andre systemer, som angir tilstand uten å angi kostnader, og uten å 

vekte dem internt, så har den vektede tilstandsgrad pr bygning som benyttes her forankring i 

kostnader for den oppgradering som er nødvendig. På denne måten kan tilstandsutviklingen følges 

over tid også sett i relasjon til anvendte ressurser til vedlikehold. 

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.4., for nærmere omtale av fastsettelse av samlet tilstandsgrad. 

2.5 Beregning av teknisk oppgraderingsbehov 

Rapporten omfatter estimering av samlet teknisk oppgraderingsbehov forbundet med å heve dagens 

tilstand opp til to ulike ambisjonsnivå, henholdsvis ambisjonsnivå A og B. Disse er beskrevet i tabell 2-

1. 

Tabell 2-1 Forklaring av ambisjonsnivå A og ambisjonsnivå B. 

Ambisjons-
nivå 

Forklaring 

A Ambisjonsnivå A innebærer å heve bygningsmassen opp til en gjennomgående god eller 

akseptabel tilstand. Ambisjonsnivået betyr at alle hovedkomponenter fremstår som 

godt vedlikeholdt og hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt. Med referanse til 

tilstandsgrader iht. NS 3424, betyr det at man kan definere ambisjonsnivå A slik: 

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med 

tilstandsgrad 2 og 3 

B Ambisjonsnivå B innebærer å heve bygningsmassen opp til en tilstand uten vesentlig feil 

eller mangler, men hvor enkeltkomponenter isolert sett kan aksepteres å ha en 

utilfredsstillende tilstand. Det betyr altså et lavere ambisjonsnivå enn A og kan ha 

negative konsekvenser for videre bygningsmessig utvikling og for virksomheten i 

bygningen. Med referanse til tilstandsgrader i henhold til NS 3424, betyr det at man kan 

definere ambisjonsnivå B slik:  

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med 

tilstandsgrad 3, samt utvalgte komponenter med tilstandsgrad 2. 
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Det påpekes at oppgraderingsbehovet ikke omfatter ombygginger (verken for ambisjonsnivå A 

eller B). 

Estimert oppgraderingsbehov fremstilles som totale prosjektkostnader for begge ambisjonsnivåer 

iht. NS 3453 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA, men 

eksklusive kostnader for opparbeiding av tomt. 

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.5., for nærmere omtale av beregning av teknisk oppgraderingsbehov. 

2.6 Oppskalering til nasjonale størrelser  

Den kartlagte bygningsmassen, ca 5,3 mill m2, utgjør ca 17 % av all bygningsmasse4 i kommunal og 

fylkeskommunal sektor, og deltakende kommuner dekker ca. 28 % av innbyggertallet i Norge. 

Tilsvarende dekker de deltakende fylkeskommuner ca 22 % av innbyggertallet. 

Kartlagt bygningsmasse er benyttet som underlag for oppskalering til nasjonale størrelser både i 

forhold til tilstand og estimert oppgraderingsbehov.   

Det foreliggende materialet gir grunnlag for arealforbruk pr innbygger (nøkkeltall fra 2008 er 

benyttet) i små -, mellomstore – og store kommuner fordelt på bygningstyper. For oppskalering 

legges det til grunn at alle kommuner har den samme fordeling av bygningstyper som disse nøkkeltall 

viser. Det totale oppgraderingsbehovet på landsbasis fremkommer derved at de aggregerte 

tilstandsgrader pr bygningstype er lagt til grunn for alle kommuner. Mer informasjon om 

dataunderlaget og vurdering av utvalgets representativitet i forhold til en skalering til nasjonale 

størrelser er omtalt i kapittel 3. 

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.6., for nærmere omtale av oppskalering til nasjonale størrelser. 

2.7 Spørreundersøkelsen  

Som et viktig bidrag i tolkningen av resultatene som fremkom etter kartlegging ved bruk av verktøyet 

multiMap, har det også blitt sendt ut en spørreundersøkelse.  

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Questback, spørsmålssettet fremgår av presentasjonen 

av resultater i kapittel 5. 

Spørsmålssettet er delt i flere hovedgrupper av spørsmål, bl.a. basert på utvalgte kriterier for god 

eiendomsforvaltning iht NOU 2004:22 (Eiendomsforvaltningsutvalget). Utvalget av kriterier er gjort 

med tanke på hva som er de viktigste forhold av betydning for godt vedlikehold.  

2.8 Usikkerhet 

Som følge av at metoden som er lagt til grunn er overordnet og skjematisk, vil det knyttes usikkerhet 

til resultater for enkeltbygninger. Ved vurdering av porteføljer vil imidlertid usikkerheten reduseres 

fordi avvik med «ulike fortegn» utlikner hverandre. Dette gir gode resultater for bygningsmassen 

som helhet («store talls lov»). En konsekvens av dette er at usikkerheten øker jo mindre 

arealmengde resultatene baserer seg på. 

Det påpekes imidlertid at Multiconsult har svært god erfaring med denne typen kartlegging. 

Treffsikkerheten ved metoden er i flere tilfeller etterprøvd og funnet troverdig.  

Se for øvrig vedlegg 1, avsnitt 1.7., for nærmere omtale av usikkerheten. 

                                                                 
4 I rapporten «Fra forfall til forbilde» (KS, 2008) er den samlede bygningsmassen i kommunal sektor i Norge estimert til ca. 32 mill m2.  
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2.9 Avgrensning 

Kartleggingen er i denne omgang gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom de deltagende 

(fylkes)kommuner og Multiconsult. Kartlegging er foretatt av personer som har bygningsfaglig 

kompetanse og som kjenner den kartlagte bygningsmassen, og følgelig har best forutsetninger for å 

foreta overordnede vurderinger i henhold til verktøyets skjematur, definerte referansenivåer og 

formålet med arbeidet. Multiconsult har ikke hatt anledning til å kontrollere rapporterte 

tilstandsgrader for den enkelte bygning.  

Det presiseres videre at det er lagt vekt på å kartlegge og vurdere på et overordnet, men 

hensiktsmessig, detaljeringsnivå ut fra arbeidets formål. Bygningsmassen er ikke befart eller 

analysert inngående, men kartlagt ut fra lokal god kjennskap til bygningsmassen, og resultater må 

følgelig ses i lys av formål og detaljering.Det har ikke vært Multiconsults mandat å fremme konkrete 

forslag til tiltak, foreta prioriteringer eller foreta vurderinger av den totaløkonomiske 

hensiktsmessigheten ved oppgraderingsbehovene. Dette betyr at før man starter et 

oppgraderingsprosjekt, må den enkelte bygning vurderes mht. levedyktighet og utviklingsstrategi 

(avhengig av bygningens funksjonelle egnethet og tilpasningsdyktighet), dvs. er bygningen egnet til 

samme bruk videre, annen bruk eller skal den selges eventuelt rives. 
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3 Datagrunnlag  

3.1 Tilstandskartleggingen 

Utvalg og svarprosent 

Til sammen har ca 70 (fylkes)kommuner vært involvert på arbeidsseminarer i Oslo, Stavanger og 

Tromsø, eller via direktesending av seminaret i Oslo på web, eller hatt annen kontakt med prosjektet. 

51 kommuner og 5 fylkeskommuner innrapporterte sitt bygningsregister med arealer, mens det 

endelige utvalget respondenter som har fullført kartleggingen av teknisk tilstand for sine bygninger 

består av 41 kommuner og 5 fylkeskommuner.  Disse kommunene har til sammen et innbyggertall 

som utgjør ca. 28 % av Norges befolkning. Tilsvarende har de deltakende fylkene et innbyggertall som 

tilsvarer 22 % av befolkningen.  

Tabell 3-1 viser hvor stor andel deltagerne i prosjektet utgjør av landets totale kommuner, både i 

antall kommuner og i antall innbyggere disse kommunene representerer. 

Tabell 3-1 Omfang av deltakende (fylkes)kommuner. 

 Antall (fylkes)kommuner Antall innbyggere 

 Antall % av nasjonalt 

antall 

Repr. ant. 

innbyggere 

% av befolkningen 

nasjonalt  

Kommuner 41 10 % 1 410 591 28 % 

 

Fylkeskommuner 5 26 % 1 114 508 

 
22 % 

 

Kartlagt areal pr bygningstype 

Totalt har de 41 kommunene og 5 fylkeskommunene kartlagt ca. 5,3 millioner kvadratmeter 

bruttoareal. Tabell 3-2 viser samlet kartlagt areal i kvadratmeter, antall bygninger og arealvektet 

alder, fordelt på hovedbygningstypene . 

Tabell 3-2 Oversikt over samlet kartlagt areal, antall bygninger og arealvektet alder. 

 

Bygningstype

Totalt 

bruttoareal 

[m2 BTA]

Antall bygninger 

[stk]

Arealvektet alder 

[år]

Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 932 860 284 31

Barnehage, lekepark 195 686 368 26

Bolig 470 564 1 021 35

Diverse bygninger 116 462 154 41

Grunnskole 1 714 516 921 37

Idrettsbygg 366 396 190 28

Kontor- og forretningsbygg 422 742 206 47

Kulturbygg 164 456 133 52

Lager, garasje, verksted etc 129 824 176 37

Videregående skole 784 726 388 36

Annen skolebygg, bibliotek og museum 39 828 31 65

Samlet 5 338 060 3 872 36
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Av tallene i tabell 3-2, dvs. basert på ca 5,3 mill m2 og ca 4.000 bygninger kartlagt, fremgår det at 

gjennomsnittlig areal pr bygning er ca 1.400 m2. Helse- og undervisningsbygg utgjør ca 69 % av 

arealet og ca 51 % av antall bygninger. Det betyr at gjennomsnittsarealet pr bygning for disse 

kategorier er større enn gjennomsnittet dvs. ca 1800 m2. Om barnehager holdes utenfor (de er 

mindre i arealbruk), representerer helse- og undervisningsbygg ca 2.100 m2 pr bygning. 

Aldersmessig ser vi at gjennomsnittsalderen (arealvektet) er 36 år. Den eldste bygningsmassen finner 

vi blant «andre skolebygg, bibliotek og museum», med gjennomsnittsalder 65 år, mens kategorien 

«barnehage, lekepark» har lavest gjennomsnittsalder på 24 år.  

Geografisk spredning 

Deltagende kommuner representerer en geografisk spredning som vist i tabell 3-3, der omfang av 

kartlagt bygningsmasse og antall kommuner i de ulike landsdelene er vist. 

Tabell 3-3 Geografisk spredning i dataunderlag. 

 

 

De fem deltakende fylkeskommunene er fordelt med to fylkeskommuner i Vest, to i Sør, en i Nord og 

ingen i Midt og Øst.   

Av tabell 3-3 fremgår det at region Midt og Nord er dårligst representert blant (fylkes)kommunene 

geografisk sett, med hhv. ca 0,3 til ca 0,7 millioner kvadratmeter kartlagt bygningsmasse. Region Øst 

og Vest er best representert geografisk sett, med hhv. ca 1,5 til ca 2,1 millioner kvadratmeter kartlagt 

bygningsmasse. Det påpekes at omfanget må ses i sammenheng med innbyggertall i de samme 

regionene. 

Demografisk spredning 

Deltagende kommuner representerer en demografisk spredning som vist i tabell 3-4, der omfang av 

kartlagt bygningsmasse fordelt på de tre kategoriene av kommunestørrelse, samt fylkeskommune, er 

vist. 

Tabell 3-4 Demografisk spredning i dataunderlag.  

 

  

Region

Antall 

(fylkes)kommuner 

[stk]

Totalt bruttoareal 

[m2 BTA]
Antall bygninger [stk]

Midt 5 323 998 188

Nord 8 682 334 526

Sør 7 748 114 504

Vest 11 2 120 000 1772

Øst 15 1 463 614 882

Samlet 46 5 338 060 3872

Størrelse kommune 
Antall (fylkes)kommuner  

[stk] 

Andel av totalt antall  
kommuner i hver  

størrelseskategori 

Totalt bruttoareal  
[m2 BTA] 

Antall bygninger [stk] 

Fylkeskommune 5 26 % 1 066 339 639 
liten 6 3 % 132 140 303 
Mellomstor 20 14 % 1 187 704 914 
Stor 15 28 % 2 951 877 2016 
Samlet 46 10 % 5 338 060 3872 
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Kommunestørrelsene er i henhold til SSB definert etter innbyggertallet slik: 

 Små kommuner:    mindre enn 5000 innbyggere 

 Mellomstore kommuner:   mellom 5000-20.000 innbyggere 

 Store kommuner:   mer enn 20.000 innbyggere 

Tabell 3-4 viser at det ut fra totalt antall (fylkes)kommuner i hver enkelt størrelseskategori er lavest 

andel deltagere blant de små kommunene, som på nasjonalt nivå er den desidert største kategorien 

mht. antall kommuner. I Norge er det 228 små kommuner, 147 mellomstore og 53 store kommuner, 

samt 19 fylker.  

3.2 Spørreundersøkelsen for deltakende (fylkes)kommuner 

Utvalg og svarprosent 

Spørreundersøkelsen ble distribuert til 64 (fylkes)kommuner. Dette inkluderte alle som har deltatt i 

kartleggingen av teknisk tilstand samt de kommuner som opprinnelig meldte seg på 

kartleggingsdugnaden, men ikke fikk fullført. 56 respondenter har besvart undersøkelsen, noe som 

gir en svarprosent på 88 %.  

Fordelingen, mht. (fylkes)kommunestørrelse, av svarprosenten er vist i figur 3-1. 
 

 

Figur 3-1 Svarprosent etter (fylkes)kommunestørrelse. Samtlige 56 respondenter har besvart spørsmålet. 

 

I den tekniske tilstandskartleggingen er en tilsvarende fordeling av respondentene etter innbyggertall 

hhv 13 %, 43,5 % og 43,5 %. Vi ser dermed at andelen små kommuner som har besvart 

spørreundersøkelsen er større her enn i den tekniske tilstandskartleggingen, mens den innbyrdes 

fordelingen mellom mellomstore og store (fylkes)kommuner også i den tekniske kartleggingen er lik 

hverandre.  
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3.3 Utvalgets representativitet 

Geografisk vurderes spredningen av kommuner og fylkeskommuner å være god, også sett i relasjon 

til innbyggertallet i landsdelene.       

Fylkeskommunene utgjør 26 % av antallet fylkeskommuner, og huser ca 22 % av befolkningen. Her er 

altså balansen mellom antall og innbyggertall god. 

De deltakende kommuner utgjør 10 % av antallet kommuner i Norge, men huser 28 % av 

befolkningen. Andelen små kommuner blant respondentene er underrepresentert, og utgjør kun 3 % 

av det samlede antallet i Norge, ref. Tabell 3-4. Denne andelen vurderes for liten til at man kan si at 

de seks deltakende kommunenes resultater er representative for norske små kommuner generelt. 

For store kommuner og fylkeskommuner er deltakelsen vesentlig bedre, hhv. 28 % og 26 % av 

antallet kommuner, og vurderes å være representativt for disse kategoriene. For de mellomstore 

kommunene utgjør andelen 14 % av det samlede antallet kommuner i samme størrelseskategori, noe 

som vurderes til en viss grad å være representativt, men med større usikkerhet enn for store 

kommuner og fylkeskommuner. 

Funnene i den tidligere kartleggingen i 2008, der deltakelsen av små kommuner var vesentlig større 

(37 stk, dvs 16 %), viste ikke de største avvikene i bygningsmassens tilstand mellom små, 

mellomstore og store kommuner. Tendensen var likevel at tilstanden var noe dårligere i de små 

kommunene, sammenliknet med de mellomstore og store.  

For det totale datagrunnlaget er det rimelig å anta at representativiteten er god nok til at 

tallgrunnlaget med troverdighet kan oppskaleres til nasjonalt nivå som samlet resultat, men med 

større usikkerhet når man sorterer på kommunestørrelser. Særlig er det knyttet usikkerhet til 

skjevheten i utvalget ved at kun en liten andel av norske småkommuner har deltatt.  For små 

kommuner er ikke utvalget alene stort nok til å kunne generalisere. 

Vektet samlet tilstand for de små kommunene som deltok i år er vesentlig bedre enn for små 

kommuner i 2008, der antallet småkommuner som deltok også var betydelig større. Det vurderes 

derfor som sannsynlig at gjennomsnittlig vektet tilstandsgrad for småkommuner på landsbasis er 

dårligere enn det som fremkommer i årets kartlegging. Dermed er det også rimelig å anta at det 

estimerte oppgraderingsbehovet for småkommuner i årets kartleggingsdugnad er noe undervurdert. 

Om en antar at småkommuner på landsbasis i snitt har samme tilstand som mellom- og store 

kommuner vil differensen i oppgraderingsbehov utgjøre grovt regnet 4-5 mrd kr. I prosent av det 

samlede oppgraderingsbehovet utgjør dette ca. 3,5 %. Dette ligger godt innenfor det angitte 

usikkerhetsintervallet på +/- 10 % som anslås for bygningsporteføljen på landsbasis, og er derfor ikke 

korrigert for i selve estimatene av oppgraderingsbehov. 



  multiconsult.no 

   

 

124829-TVF-RAP-001 3. juli 2013 Side 21 av 41 

4 Resultater tilstandskartlegging 

4.1 Teknisk tilstand 

Der det er vurdert som hensiktsmessig er resultater presentert samlet for henholdsvis: 

 Pr bygningstype  

 Ut fra kommunestørrelse  

Det understrekes at alle resultater bygger på kartleggingen av ca 5,3 millioner kvadratmeter fordelt 

på ca 4.000 bygninger (i overkant av 13 % av totalt antall bygninger i (fylkes)kommunene).  

Det minnes om at tilstandsgrad 0 representerer en meget god tilstand, mens tilstandsgrad 3 

representerer meget dårlig tilstand, iht. NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. 

Arealfordeling pr vektede tilstandsgrad 

Figur 4-1 viser arealmengde fordelt på de respektive (vektede) tilstandsgradene for utvalget 

(fylkes)kommuner som er kartlagt i dette prosjektet. 

  

Figur 4-1 Arealfordeling fordelt på vektet tilstandsgrad for den kartlagte bygningsmassen til de deltakende 
(fylkes)kommunene. 

Det fremkommer av figur 4-1 at hovedtyngden av arealene er vurdert til å ha en vektet tilstandsgrad 

mellom 1,0 og 1,7. En uforholdsmessig stor ”topp” ved tilstandsgrad 0,0 og 1,0 skyldes mest 

sannsynlig at det i enkelte tilfeller er vurdert at bygningen gjennomgående er enten meget god eller 

gjennomgående akseptabel slik at det enten er gitt tilstandsgrad 0 evt. 1 for alle komponenter. Dette 

kan for eksempel gjelde bygninger som er nye/tilnærmet nye og hvor alle komponenter er vurdert å 

ha tilstandsgrad 0.  
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Videre kan vi fra figur 4-1 trekke ut følgende informasjon om bygningsmassen: 

 Ca 1,8 millioner m2, (ca 34 %) har en vektet tilstandsgrad 1,0 eller bedre, dvs. at ca en 

tredjedel av bygningsmassen fremstår som i god eller meget god tilstand. 

Enkeltkomponenter kan ha behov for tiltak, men helhetsinntrykket av disse er bra. 

 Ca 1,9 millioner m2, (ca 35 %) har vektet tilstandsgrad fra og med 1,1 og til og med 1,5, dvs. 

at ca en tredjedel fremstår som uakseptabel og har en eller flere komponenter med behov 

for ekstraordinært vedlikehold og / eller utskiftning. Bygningsmassen som befinner seg i 

dette tilstandsintervallet er utsatt for stadig hurtigere nedbrytning og vil kunne påføre 

negative konsekvenser for bygningsmessig drift og vedlikehold, men også for virksomheten i 

bygningen. For disse bygningene må det iverksettes tiltak for å snu trenden mot ytterligere 

forringelse. 

 Resterende ca 1,6 millioner m2, (ca 31 %) har vektet tilstandsgrad 1,6 eller dårligere. Denne 

bygningsmassen fremstår med uakseptabel, dårlig og til dels meget dårlig teknisk tilstand og 

den utgjør over en tredjedel av bygningsmassen. Fra et bygningsteknisk ståsted, har denne 

delen omfattende og til dels prekært behov for teknisk oppgradering. 

Sammenlikning med funn i 2008 

Tilsvarende fordeling var i 2008-kartleggingen hhv. 33 %, 32 % og 35 %. For utvalget av kommuner i 

årets kartlegging er altså andelen areal i den dårligste kategorien noe mindre, mens andel i den 

mellomste og beste er noe økt. 

Vektet tilstand i forhold til kommunestørrelser og bygningstyper  

Tabell 4-1 oppsummerer den vektede tekniske tilstanden for bygningsmassen til de deltakende 

(fylkes)kommunene, fordelt på størrelse.  

Tabell 4-1 Vektet tilstandsgrad for de deltakende (fylkes)kommuner fordelt på kommunestørrelse. 

 

Den samlede vektede tilstandsgraden for bygningsmassen er vurdert til 1,3. Denne tilstandsgraden 

tilsier at bygningsmassen totalt sett er dårligere enn et normalt ambisjonsnivå, som ofte er definert 

som vektet tilstandsgrad 1,0.  

Tabell 4-1 viser dessuten at de deltakende fylkeskommuner i snitt har vurdert tilstanden som bedre 

enn kommunene, og at de små kommunene kommer noe bedre ut enn de store og mellomstore i 

denne kartleggingen.  

Videre oppsummerer tabell 4-2 de vektede tilstandsgradene pr bygningstype, fordelt på de ulike 

kommunestørrelsene. 

Størrelse kommune Samlet teknisk tilstand

Fylke 1,1
liten 1,2
Mellomstor 1,3
Stor 1,3
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Tabell 4-2 Vektet tilstand per bygningstype fordelt på kommunestørrelse. 

  

 

Av tabell 4-2 fremkommer det at den vektede tilstandsgraden varierer en del mellom bygningstyper 

og kommunestørrelser, og det er vanskelig å peke på noen klare fellestrekk eller forskjeller. Generelt 

viser resultatene at en betydelig andel av bygningene innen samtlige bygningstyper har omfattende 

behov for oppgradering. Den mest påfallende forskjellen er tilstanden innen 

alders/sykehjem/helsebygg der de store kommunene kommer vesentlig dårligere ut enn de 

mellomstore og små kommunene. Boligene kommer dårlig ut innen alle kommunestørrelser, 

inklusive fylkeskommunene.  Også kulturbyggene har en gjennomgående dårlig score i kommunene, 

mens de kulturbygg som er kartlagt i fylkeskommunal sektor fremstår i svært god stand.  

Sammenlikning med funn i 2008 

I 2008 kom de små kommunene dårligst ut, med en vektet tilstandsgrad på 1,4, deretter fulgte store 

kommuner og fylkeskommuner med en vektet tilstand på 1,3, mens mellomstore kommuner kom 

best ut med en vektet tilstandsgrad på 1,2. Fylkene i kartleggingen nå kommer altså vesentlig bedre 

ut enn snittet for de som deltok i 2008. Som redegjort for i kapittel 3 er antallet små kommuner i 

årets kartlegging så lite at de ikke kan sies å være representative for norske småkommuner, og en 

sammenlikning mot snitt-tall fra 2008 er derfor ikke relevant. 

Vektet tilstand i forhold til bygningstype og bygningskomponent 

Tabell 4-3 oppsummerer de vektede tilstandsgradene pr bygningstype og samlet for bygningsmassen, 

fordelt på bygningskomponenter iht NS 3451 Bygningsdelstabellen. Blant annet heiser inngår i 

«andre installasjoner». 

 

Bygningstype Fylke Liten Mellomstor Stor

Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 0,9 1,0 1,2 1,5
Barnehage, lekepark - 1,1 1,2 1,2
Bolig 1,3 1,4 1,4 1,3
Diverse bygninger 1,4 1,4 1,3 1,4
Grunnskole - 1,1 1,4 1,2
Idrettsbygg 1,1 1,2 1,4 1,4
Kontor- og forretningsbygg 1,3 1,1 1,4 1,4
Kulturbygg 0,0 1,5 1,5 1,3
Lager, garasje, verksted etc 1,3 1,0 1,7 1,4
Videregående skole 1,1 - - -
Annen skolebygg, bibliotek og museum 1,0 1,2 0,9 1,4

Størrelse kommune
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Tabell 4-3 Vektet tilstand per bygningstype fordelt på bygningskomponent. 

 

Av tabell 4-3 fremgår det at VVS-anleggene er den bygningskomponenten som i snitt for porteføljen 

kommer dårligst ut, innen alle bygningstyper. Dette samsvarer med det man normalt finner ved 

denne type porteføljevurderinger.  De tre mest kostnadskrevende bygningskomponentene å 

oppgradere (bygning, VVS og elektro) har dårligst tilstand. 

Sammenlikning med funn i 2008 

De samlede vektede tilstandsgradene pr bygningskomponent er helt i samsvar med kartleggingen fra 

2008, med unntak av utomhus som den gangen ble vurdert til en vektet tilstandsgrad på 1,3, mot 1,2 

i årets kartlegging.  

Ser vi på den vektede tilstanden pr bygningstype er imidlertid den vektede tilstandsgraden noe bedre 

for blant annet skolebygningene (både grunnskoler og videregående skoler), boliger, kulturbygg og 

lager/verksted, mens tilstanden for alders/sykehjem/helsebygninger er vurdert vesentlig dårligere i 

kartleggingen nå i forhold til funn i 2008 (vektet tilstandsgrad 1,1 i 2008 mot 1,4 nå).  

Areal og vektet tilstand i forhold til bygningsmassens alder 

I figur 4-2 fremkommer arealmengde innenfor de ulike byggeperiodene fra før 1950 og frem til i dag, 

samt denne bygningsmassens tilhørende vektede tilstandsgrad.  

Bygningstype
Samlet teknisk 

tilstand
Bygning VVS Elkraft

Tele og 

automat- 

isering

Andre 

install-

asjoner

Utomhus

Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
Barnehage, lekepark 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,3
Bolig 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3
Diverse bygninger 1,4 1,3 1,7 1,4 1,3 1,1 1,4
Grunnskole 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,3
Idrettsbygg 1,4 1,3 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2
Kontor- og forretningsbygg 1,4 1,3 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4
Kulturbygg 1,4 1,4 1,6 1,4 1,2 1,3 1,3
Lager, garasje, verksted etc 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1
Videregående skole 1,1 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0
Annen skolebygg, bibliotek og museum 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 0,8 0,9
Samlet 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2
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Figur 4-2 Vektet tilstand for de deltakende (fylkes)kommuners bygningsmasse fordelt på areal og byggeperiode 

Figur 4-2 viser at den vektede tilstandsgraden varierer lite mellom de ulike byggeperiodene, med 

unntak av bygninger oppført etter 2000 som naturlig skiller seg positivt ut. Bygninger oppført på 90-

tallet har også gjennomgående noe bedre tilstand. At det skiller lite mellom bygninger som er 25 – 30 

år gamle og eldre indikerer at det er kommunens vedlikeholdspraksis og ikke alderen som er 

avgjørende for dagens tekniske tilstand. De eldste bygningene har eksempelvis gjerne vært gjenstand 

for utskifting av tekniske anlegg og større utbedringer minst en gang siden de ble bygd.  

Diagrammet viser videre at bygningene fra 60-, 70- og 80- tallet til sammen utgjør mer enn 50 % av 

samlet areal. Tabell 4-4 illustrerer kartlagt arealandel i % i de ulike byggeperiodene. 

Tabell 4-4 Kartlagt arealandel i de ulike byggeperiodene. 

Byggeårsperiode Andel av totalt kartlagt areal i 2013 

Før 1950 10 % 

1950-tallet 9 % 

1960-tallet 14 % 

1970-tallet 19 % 

1980-tallet 18 % 

1990-tallet 9 % 

Etter 2000 21 % 

0,0
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Areal og tilstandsgrad pr byggeårsperiode
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Ut fra diagrammet i Figur 4-2 har andelen areal bygd etter 2000 økt vesentlig fra 2008. Det er derfor 

hentet ut en oversikt over andelen areal som er bygd i perioden 2008-2013, og som ikke var med i 

forrige kartlegging, se tabell 4-5.  

Tabell 4-5 Andel av det samlede arealet som er bygd i perioden 2008-2013. 

 

 

Sammenlikning med funn i 2008 

Profilen i Figur 4-2 er svært lik tilsvarende profil for bygningsmassen som ble kartlagt i 2008, men 

skiller seg ved at andelen areal som er bygd etter år 2000 er vesentlig større, og at vektet 

tilstandsgrad for disse bygningene samtidig er noe svakere. Dette tyder på at det har vært en 

generell arealøkning i form av nybygg i norske kommuner de siste 5 år. De bygningene som er bygd 

på starten av 2000-tallet er nå mer enn ti år gamle, og har behov for mer vedlikehold og utskiftninger 

enn det som var tilfelle for denne gruppen i 2008. Dette gjenspeiler seg i en noe svakere vektet 

tilstandsgrad for bygninger oppført etter 2000 nå enn i 2008. 

4.2 Estimering av teknisk oppgraderingsbehov 

Alle resultater presenteres på aggregert nasjonalt nivå. Resultater presenteres således samlet for 

henholdsvis: 

 pr bygningstype  

 ut fra kommunestørrelse  

Det minnes om de to ambisjonsnivåene som er lagt til grunn for estimering av teknisk 

oppgraderingsbehov, samt fordelingen av behovet over tid (kfr kapittel 2.5). 

Små avvik i tabellenes sluttsum er et resultat av avrundinger er gjort på et mer detaljert nivå. 

4.3 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov ved ambisjonsnivå A 

Estimeringen av samlet teknisk oppgraderingsbehov iht. ambisjonsnivå A viser følgende hovedtall: 

(1) Estimert behov, kort sikt:  ca   43 mrd kr, tilsv. ca. 1 300 kr/m2 * 

(2) Estimert behov, lang sikt:  ca   81 mrd kr, tilsv. ca. 2 500 kr/m2 * 

(1 + 2) Samlet behov, lang sikt:  ca 124 mrd kr, tilsv. ca. 3 800 kr/m2 * 

* = kr/m2 gjelder fordelt på total bygningsmasse. 

 

Estimert behov tilsvarer totale prosjektkostnader iht. NS 3453 ”Spesifikasjon av kostnader i 

byggeprosjekt”, dvs. alle kostnader, inkl MVA, eksklusive kostnad for opparbeiding av tomt. 

En gjennomsnittlig oppgraderingskostnad på kr 3.800 kr/m2 kan synes høy, men det utgjør kun   

ca. 12 % av en nybyggkostnad på ca 30-35.000 kr/m2.   

Størrelse kommune
Totalt bruttoareal [m2 

BTA] bygget 2008-2013

Andel av totalt kartlagt 

bygningsmasse [%]

Fylkeskommune 91 915 9 %

liten 5 513 4 %

Mellomstor 72 055 6 %

Stor 249 759 8 %

Samlet 419 242 8 %
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Sammenlikning med funn i 2008 

I 2008 ble det estimert et oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A på ca. 162 mrd kr, tilsvarende ca. 

5.000 kr/m2 (prisnivå er regulert iht byggekostnadsindeks for boligblokk, med 14,2 % (sept 2008 til 

mai 2013)). Estimert behov på kort sikt var i 2008 ca. 68 mrd og på lang sikt ca 94 mrd, se Tabell 4-6. 

Tabell 4-6 Endring i estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A fra 2008 til 2013 (2013-prisnivå). 

 Behov [mrd. kr] Endring 

 2008 2013 Mrd. kr % 

Kort sikt 68 43 -25 -37 

Lang sikt 94 81 -13 -14 

Totalt 162 124 -38 -23 

 

Årsakene til at estimert oppgraderingsbehov skalert til nasjonale størrelser basert på årets 

kartlegging kommer såpass mye lavere ut kan skyldes flere årsaker, som også er omtalt tidligere: 

 Tilstanden er vurdert bedre i de små kommunene som deltar i 2013 enn snittet for de som 

deltok i 2008. Utvalget er for lite til å generalisere, det kan være rimelig å anta at de gir en 

skjevhet i resultatet ved skalering til nasjonale størrelser. Dersom en i stedet skalerer med et 

oppgraderingsbehov pr m2 lik snittet for mellomstore og store kommuner får man et estimat 

som blir ca. 4 -4,5 mrd mer enn det som er angitt her. Denne forskjellen kan kun forklare en 

liten del av differensen. 

 Det er investert mye i oppgradering/rehabilitering i eksisterende bygninger fra 2008 til 2013, 

slik at tilstanden i de bygningstypene som representerer størst areal har blitt gjennomgående 

bedre. Om dette alene skulle forklart forskjellen innebærer det en investering i eksisterende 

bygninger på ca 38 mrd de siste 5 årene, dvs. ca 7,6 mrd i året i investeringer i eksisterende 

bygg i kommunal sektor under forutsetning av at vedlikeholdsinnsatsen var på normtallnivå, 

dvs kr 200 pr m2 og år.  Nøkkeltall for vedlikehold i KOSTRA i årene 2009-2011 oppjustert til 

2013 prisnivå tilsier et gjennomsnitt på kr 100 pr m2 og år som gir en total 

vedlikeholdsinnsats over disse årene i størrelsesorden 3 mrd kr. Denne innsatsen er ca 

halvparten av normtallet på kr 200 pr m2 for å opprettholde god tilstand. Uten midler via 

investeringsbudsjettene vil tilstanden vært redusert med ca 15 mrd kr i perioden. Sett i 

sammenheng så kan en anta at den totale innsatsen, via investeringsbudsjettene, har vært 

summen av forbedring, 38 mrd kr, og manglende vedlikehold, 15 mrd kr, dvs totalt 53 mrd kr 

som utgjør ca 10,6 mrd kr pr år.  Dette antas å være dekket gjennom investeringsmidler. Iht 

KOSTRA så har kommuner og fylkeskommuner i gjennomsnitt investert ca 22,5 mrd kr i 

formålsbygg de siste tre årene. Dessverre er svarene på spørreundersøkelsens spørsmål om 

investeringer i eksisterende bygg og nybygg ikke fyldestgjørende til å si noe om fordeling på 

nybygg og eksiterende bygg. 

 Usikkerhet mht utvalgets representativitet er større nå i 2013 enn i 2008, pga. færre 

deltakere. Ref. kapittel 3.  
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Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr bygningstype 

Tabell 4-7 viser samlet estimert oppgraderingsbehov ambisjonsnivå A pr bygningstype. 

Tabell 4-7 Samlet estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A pr bygningstyper. 

 

Tabell 4-7 viser en fordeling mellom første (0-5 år) og andre (6-10 år) periode på ca 35 / 65, dvs. ca. 

35 % (42,8 mill kr) av behovet er knyttet til den første og mer ”akutte” perioden, mens resterende  

65 % (80,7 mill kr) er knyttet til en mer langsiktig oppgradering. Det gjøres oppmerksom på at den 

oppgitte kostnad pr kvadratmeter er basert på totalt areal.  

Estimert teknisk oppgraderingsbehov ut fra kommunestørrelse 

Tabell 4-8 viser samlet estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A pr kategori for 

kommunestørrelse.  

Tabell 4-8 Estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå A fordelt på kommunestørrelse. 

 

Tabell 4-8 viser at det er store forskjeller i oppgraderingsbehov mellom de ulike kategoriene av 

kommunestørrelse. Tallene viser at det i gjennomsnitt er lavest gjennomsnittsbehov i de små 

kommunene, men her er utvalget kommuner så lite at dette estimatet ikke er representativt. Ellers 

kommer fylkene best ut.  

Fordeling på første og andre periode varierer en del mellom størrelseskategoriene, fra 30-40 % i 

første periode respektive 60-70 % i siste, med unntak av de små kommunene som har en fordeling 

20/80.  

Sammenlikning med funn i 2008 

Fordelingen mellom første og andre periode var i 2008 nærmere 40/60, og hadde noe mindre 

variasjon mellom kommunestørrelsene.  

Den største endringen i årets kartlegging med hensyn til oppgraderingsbehov pr m2 gjelder 

fylkeskommunene. I år har de deltakende fylkeskommuene et estimert oppgraderingsbehov i snitt på 

Bygningstype

Bruttoareal 

[m2]

0-5 år      

[mill. kr]

6-10 år   

[mill. kr]

Samlet    

[mill. kr]

Samlet 

[kr/m2]
Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 5 170 000 12 100 13 300 25 400 4 900
Barnehage, lekepark 1 290 000 700 3 000 3 700 2 900
Bolig 3 450 000 2 300 7 800 10 100 2 900
Diverse bygninger 1 350 000 1 400 3 800 5 200 3 900
Grunnskole 10 010 000 11 100 25 300 36 400 3 600
Idrettsbygg 2 170 000 2 800 6 200 9 000 4 100
Kontor- og forretningsbygg 2 640 000 4 000 6 800 10 800 4 100
Kulturbygg 1 090 000 1 800 3 100 4 900 4 500
Lager, garasje, verksted etc 610 000 500 1 000 1 500 2 500
Videregående skole 3 680 000 4 500 8 800 13 300 3 600
Annen skolebygg, bibliotek og museum 740 000 400 1 600 2 000 2 700
Samlet 32 200 000 42 800 80 700 123 500 3 800

Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet, Amb nivå A

Kommunestørrelse

Bruttoareal 

[m2]

0-5 år      

[mill. kr]

6-10 år   

[mill. kr]

Samlet    

[mill. kr]

Samlet 

[kr/m2]
liten 5 600 000 3 600 14 900 18 500 3 300
Mellomstor 8 600 000 14 400 22 500 36 900 4 300
Stor 13 300 000 17 400 33 300 50 700 3 800
Fylke 4 700 000 5 100 11 100 16 200 3 400
Samlet 32 200 000 42 800 80 700 123 500 3 800

Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet, Amb nivå A
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3.400 kr/m2, mens det i 2008 var 4 600 kr/m2, som tilsvarer 5 250 kr/m2 i dagens prisnivå (justert 

iht. byggekostnadsindeksen for boligblokk sept. 2008-mai 2013). Ved kartleggingen i 2008 var vektet 

tilstandsgrad for videregående skoler 1,3 mot 1,1 i 2013, noe som kan forklare det betydelig lavere 

oppgraderingsbehovet pr m2 ved dagens kartlegging.  Tre av de fem fylkeskommunene som deltok i 

år deltok også i 2008. 

4.4 Samlet estimert teknisk oppgraderingsbehov ved ambisjonsnivå B 

Estimert samlet teknisk oppgraderingsbehov iht ambisjonsnivå B viser følgende hovedtall: 

(1) Estimert behov, kort sikt:  ca 43 mrd kr, tilsv. ca. 1 300 kr/m 2 * 

(2) Estimert behov, lang sikt:  ca 36 mrd kr, tilsv. ca. 1 100 kr/m 2 * 

(1 + 2) Samlet behov, lang sikt:  ca 79 mrd kr, tilsv. ca. 2 400 kr/m 2 * 

* = kr/m2
 
gjelder fordelt på total bygningsmasse 

 

Estimert behov tilsvarer totale prosjektkostnader iht. NS 3453, dvs. alle kostnader, inkl MVA. Dette 

oppgraderingsbehovet utgjør ca 9 % av nybyggkostnad på ca 30-35.000 kr/m2.  Totalt utgjør 

forskjellen på nivå A til B, et oppgraderingsbehov på ca 45 mrd kroner.   

Som følge av at forskjellen på ambisjonsnivå A og B er knyttet til eventuell akseptering av 

komponenter med tilstandsgrad 2, vil dette kun ha konsekvenser for oppgraderingsbehovet på lang 

sikt, kfr kapittel 2.2.4 Omfanget på kort sikt er det samme for begge ambisjonsnivå, dvs. ca 43 mrd kr. 

For ambisjonsnivå B er fordelingen av oppgraderingsbehov på kort og lang sikt ca 55 / 45, mot 

ambisjonsnivå A sin fordeling av ca 25 / 75.  

Sammenlikning med funn i 2008 

Se tabell 4-9 for endring i estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå B. 

Tabell 4-9 Endring i estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå B fra 2008 til 2013 (2013-prisnivå). 

 Behov [mrd. kr] Endring 

 2008 2013 Mrd. kr % 

Kort sikt 68 43 -25 -37 

Lang sikt 39 36 -3 -8 

Totalt 107 79 -28 -26 
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Estimert teknisk oppgraderingsbehov pr bygningstype 

Tabell 4-10 viser samlet estimert oppgraderingsbehov ambisjonsnivå B pr bygningstype. 

Tabell 4-10 Samlet estimert oppgraderingsbehov for ambisjonsnivå B pr bygningstyper. 

 

 

Tabell 4-11 viser en fordeling mellom første (0-5 år) og andre (6-10 år) periode. Det gjøres 
oppmerksom på at den oppgitte kostnad pr kvadratmeter er basert på totalt areal. 

Tabell 4-11 Fordeling av oppgraderingsbehov på kort og lang sikt 

 

 

I forhold til ambisjonsnivå A så blir oppgraderingsbehovet lavere pr m2 da mange av elementer med 
tilstandsgrad 2 ikke tas med.  

  

Bygningstype

Bruttoareal 

[m2]

0-5 år      

[mill. kr]

6-10 år   

[mill. kr]

Samlet    

[mill. kr]

Samlet 

[kr/m2]
Alders/sykehjem, øvrige helsebygg 5 170 000 12 100 6 000 18 100 3 500
Barnehage, lekepark 1 290 000 700 1 300 2 000 1 600
Bolig 3 450 000 2 300 3 900 6 200 1 800
Diverse bygninger 1 350 000 1 400 1 500 2 900 2 100
Grunnskole 10 010 000 11 100 10 900 22 000 2 200
Idrettsbygg 2 170 000 2 800 2 400 5 200 2 400
Kontor- og forretningsbygg 2 640 000 4 000 3 200 7 200 2 700
Kulturbygg 1 090 000 1 800 1 400 3 200 2 900
Lager, garasje, verksted etc 610 000 500 500 1 000 1 600
Videregående skole 3 680 000 4 500 4 100 8 600 2 300
Annen skolebygg, bibliotek og museum 740 000 400 800 1 200 1 600
Samlet 32 200 000 42 800 35 900 78 700 2 400

Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet, Amb nivå B

Kommunestørrelse

Bruttoareal 

[m2]

0-5 år      

[mill. kr]

6-10 år   

[mill. kr]

Samlet    

[mill. kr]

Samlet 

[kr/m2]
liten 5 600 000 3 600 6 300 9 900 1 800
Mellomstor 8 600 000 14 400 9 600 24 000 2 800
Stor 13 300 000 17 400 14 900 32 300 2 400
Fylke 4 700 000 5 100 5 200 10 300 2 200
Samlet 32 200 000 42 800 35 900 78 700 2 400

Oppgraderingsbehov, periodisert og samlet, Amb nivå B
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5 Resultater spørreundersøkelse 

5.1 Mål og strategier for eiendomsområdet 

Spørsmålene som er stilt og besvarelsene på dem er vist i Figur 5-1. 

 

 

Figur 5-1 Besvarelsene på spørsmålene relatert til Mål og strategier for eiendomsområdet. 53 personer har 
besvart det første spørsmålet, og 52 personer har besvart de to neste. 

På spørsmålet om (fylkes)kommunen har vedtatt en strategi for forvaltning, vedlikehold og utvikling 

av bygg og eiendom svarer hele 53 % at de er uenige eller delvis uenige, og av de som er helt eller 

delvis enig dominerer besvarelsene fra de som er delvis enig. Videre svarer ca 44 % at de er enige 

eller delvis enige i at strategien er politisk forankret, og det må da antas at dette gjelder de som har 

en form for vedtatt strategi, dvs. har svart positivt på første spørsmål. Kun noen få av de som har 

svart positivt på at det finnes en strategi mener dermed at den ikke er tilstrekkelig politisk forankret.   

På spørsmål om strategien oppleves som nyttig i det daglige arbeidet med eiendomsforvaltningen 

svarer hele 61,5 prosent at de er helt eller delvis uenig, mens kun 38,5 % opplever strategien som 

nyttig, helt eller delvis. 

Kommentarene som er gitt av respondentene til dette spørsmålet handler i flere tilfeller om at 

kommunen jobber med utvikling av strategi og mål, men at det foreløpig ikke er politisk vedtatt. 

Andre nevner at de etterlyser en sterkere politisk forpliktelse i forhold til oppfølging av kommunens 

eksisterende strategi og planer.  



  multiconsult.no 

   

 

124829-TVF-RAP-001 3. juli 2013 Side 32 av 41 

Besvarelsene tyder på at det finnes et betydelig forbedringspotensial mht. etablering og forankring 

av strategier for bygg og eiendom i (fylkes)kommunene, samt i implementering og oppfølging av 

strategiene i praksis. 

5.2 Planlegging og styring 

Spørsmålene som er stilt og besvarelsene på dem er vist i Figur 5-2. Her er det valgt å kun fokusere 

på arbeidet med vedlikeholdsplanlegging. 

 

Figur 5-2 Besvarelsene på spørsmålene relatert til planlegging og styring for eiendomsområdet. 52 personer har 
besvart alle tre spørsmål. (OBS: det gjøres oppmerksom på feil betegnelse på lysegrønn boks; her skal det stå 
«Delvis uenig». Det er antatt at dette ikke har hatt noen innvirkning på svarene, da samme skale er brukt flere 
steder). 

Som besvarelsene på det første spørsmålet viser svarer 61,5 % at de er enig eller delvis enig i at det 

foreligger vedlikeholdsplaner, mens 38,5 % er delvis uenige, mens kun 7,7 % svarer at de er uenig. 

Dette tyder på at det i de fleste kommuner foreligger vedlikeholdsplaner, men at formen og 

kvaliteten på dem antagelig kan variere. 

I underkant av 60 % svarer helt eller delvis enig på at vedlikeholdsplanene er basert på systematiske 

tilstandsvurderinger, mens nær 27 % svarer at de er delvis uenige og kun 13,5 % er direkte uenige. 

Det er naturlig å tolke dette som at vedlikeholdsplanene i stor grad er basert på en form for 

vurdering av tilstand, men at form og kvalitet antagelig også her kan variere noe. 

På påstanden «vedlikeholdsplanene følges opp i praksis, tiltakene gjennomføres og planene 

oppdateres jevnlig», svarer kun 11,5 % at de er enig, ca. 33 % er delvis enig, mens hele 36,5 % er 

delvis uenig og ca. 19 % er direkte uenig. Nær 56 % er delvis eller direkte uenig i at 

vedlikeholdsplanene ikke følges opp i praksis. 
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Besvarelsene, både i Figur 5-2 og ut fra kommentarene respondentene har gitt til dette spørsmålet, 

tyder på at mange kommuner har vedlikeholdsplaner i en eller annen form, men at omfang og 

kvalitet på planene kan variere. Videre er et flertall av den oppfatning at vedlikeholdsplanene ikke 

følges tilstrekkelig opp med tiltak og oppdatering i praksis.  

5.3 Rammebetingelser 

Spørsmålene som er stilt og besvarelsene på dem er vist i Figur 5-3. Her er det valgt å fokusere på 

vedlikeholdsbudsjett. 

 

Figur 5-3 Besvarelser knyttet til spørsmål rundt vedlikeholdsbudsjettene. 52 personer har besvart spørsmålene. 

Av besvarelsene på det første og det siste spørsmålet tyder det på at det er stor variasjon i 

utviklingen av kommunenes vedlikeholdsbudsjetter de siste 3 årene. 17,3 % er enig i at det har økt, 

28,8 % er delvis enig, mens hele 42,3 % er direkte uenig. Ca. 48 % er helt eller delvis enig i at 

vedlikeholdsbudsjettet er redusert de siste 3 år, mens 52 % er delvis eller helt uenig i at det er 

redusert.  Forskjellene i prosentandeler her kan også tyde på at flere ikke har opplevd stor endring i 

vedlikeholdsbudsjettene de siste 3 år.  

I kommentarene som er gitt av respondentene knyttet til dette spørsmålet nevner flere at 

budsjettbeløpet ikke justeres for å kompensere for økt areal som følge av nybygg eller for å 

kompensere for prisstigning fra år til år. Et par stykker nevner at vedlikehold er en salderingspost, og 

at forfallet øker. En respondent kommenterer at vedlikeholdsbudsjettet er økt iht. lønns- og 

prisstigning, en annen at vedlikeholdsbudsjettet er økt etter innføring av eiendomsskatt i 

kommunen, noe som har medført romsligere økonomiske rammer.  
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Besvarelsene viser klart at et stort flertall mener regjeringens tiltakspakke i 2009 ble benyttet til økt 

innsats på vedlikehold i 2009, mens adskillig færre mener at tiltakspakken også bidro til økt innsats 

de påfølgende tre årene (hhv 7,7 % er enig og 19,2 % er delvis enig). 

5.4 Barrierer for godt vedlikehold 

Respondentene ble bedt om å krysse av for maksimalt fire svaralternativer knyttet til hva de mener 

er barrierer for godt vedlikehold i egen (fylkes)kommune. Resultatene er vist i Figur 5-4. 

 

Figur 5-4 Besvarelser på hva respondentene oppfatter som barrierer for godt vedlikehold. Hver respondent 
kunne krysse av for maksimalt fire svaralternativ. 51 respondenter har besvart dette spørsmålet. 

Ikke overraskende er det flest svar på «økonomiske ressurser» med hele 96,1 %. Dernest følger «for 

lite fokus hos politisk ledelse» med 76,5 %. Disse to barrierene skiller seg klart ut med svært høy 

prosentandel svar. Deretter er det en mer jevn score mellom flere svaralternativ, med «for lite fokus 

hos administrativ ledelse» med 39,2 %, «mangel på personell og kompetanse med 37,3 % og 

«manglende oversikt over bygningenes tilstand og kostnadsbehov» med 33,3 %.  

Også «manglende verktøy for planlegging, styring og rapportering» og «for lang kommunikasjonsvei 

fra eiendomsenhet til beslutningstakere» får relativt høy andel svar, henholdsvis 27,5 % og 25,5 %.   

Relativt få (9,8 %) oppfatter at uklar ansvars- og oppgavefordeling er en av de fire vesentligste 

barrierene i egen kommune.  
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5.5 Bygningenes tilstand og investeringer 

Respondentene ble bedt om å krysse av for hvordan tilstanden til bygningsmassen i kommunen har 

utviklet seg de siste 5 år, altså siden forrige kartlegging. Resultatene er vist i Figur 5-5. 

 

Figur 5-5 Besvarelser på spørsmål om hvordan bygningenes tilstand har utviklet seg de siste 5 år. 50 
respondenter har besvart spørsmålet.  

Som en ser av diagrammet svarer til sammen 48 % at tilstanden har økt noe (40 %) eller økt vesentlig 

(8 %), mens til sammen 32 % svarer at den har blitt noe (30 %) eller vesentlig (2 %) redusert. 18 % 

mener tilstanden ikke har endret seg, mens 2 % ikke vet.  

Besvarelsene her samsvarer dermed godt med resultatene fra kartleggingen av teknisk tilstand, som 

viser forbedring siden 2008. 

Ser en på kommentarene som respondenter har gitt til dette spørsmålet, sier 5 (av 7 kommentarer) 

at tilstandsøkingen er relatert til nybygg eller investeringer i større rehabiliteringsprosjekter, altså 

knyttet til investeringsprosjekter. Kartleggingen av bygningsmassen viser at andelen bygg oppført 

etter 2008 utgjør hele 8 %, og dermed står for en ikke ubetydelig del av økningen i vektet 

tilstandsgrad. Videre leder dette oss over til det neste spørsmålet under denne delen av 

spørreundersøkelsen, nemlig besvarelse av hvorvidt vedlikeholdsetterslepet tas igjen gjennom 

investeringsmidler, se Figur 5-6. 
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Figur 5-6 Besvarelse av om vedlikeholdsetterslep tas igjen gjennom investeringsmidler. 50 respondenter har 
svart. 

Som en ser er et overveldende flertall helt eller delvis enig i påstanden, og mener noe 

vedlikeholdsetterslep tas igjen gjennom investeringsmidler.  
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6 Drøfting av funnene 

På spørreundersøkelsenes spørsmål om hvordan bygningsmassens tilstand har endret seg de siste 

fem årene svarer 48 % at den har økt, 18 % har svart at det ikke er noen endring og 32 % har svart at 

den er redusert. Flertallet har altså opplevd en forbedring. Dette samsvarer med resultatet av 

kartleggingen av teknisk tilstand, som viser en tendens til forbedring med noe større andel bygg i god 

og akseptabel tilstand sammenliknet med kartleggingen i 2008. Besvarelsene på 

spørreundersøkelsen tyder imidlertid på at en nær en tredjedel av de deltakende kommunene ikke 

har tatt del i den positive utviklingen. 

Videre er det verdt å merke seg at flere av respondentene har kommentert at forbedringen i tilstand 

er relatert til nybygg eller investeringer i større rehabiliteringsprosjekter, og at kartleggingen viser at 

bygg oppført etter 2008 utgjør hele 8 % av det samlede arealet. Dette støttes av besvarelsene på 

spørreundersøkelsen der hele 92 % er helt eller delvis enig i at noe av vedlikeholdsetterslepet tas 

igjen gjennom investeringsmidler.  

Et stort flertall mener regjeringens tiltakspakke i 20095 ble benyttet til økt innsats på vedlikehold i 

2009, mens adskillig færre mener at tiltakspakken også bidro til økt innsats de påfølgende tre årene. 

Det er derfor rimelig å konkludere med at tiltakspakken stimulerte høyere innsats i oppgradering av 

eksisterende bygg i 2009, og at noe av forbedringen i tilstand fra 2008 kan være en effekt av denne 

ordningen. 

Med dagens takt i forbedringsnivå på tilstand, med ca 7,6 mrd kr pr år, vil det ta 17-20 år før 

vedlikeholdsetterslepet tas igjen under forutsetning av at det i tillegg brukes et normtall til 

vedlikehold på ca 200 kr pr m2 og år. Om vedlikeholdsinnsatsen holdes på dagens nivå vil lukking av 

etterslepet ta ennå lenger tid. Da er det ikke tatt hensyn til økt bygningsareal som følge av den 

demografiske utviklingen. Det er derfor behov for å øke investeringstakten betydelig, samtidig som 

en må se på hvordan man kan drive kommunal tjenesteyting mer arealeffektivt for å minimere 

investeringsbehovet i fremtiden. Disse utfordringene må løftes nasjonalt, og er ikke noe den enkelte 

kommune kan forventes å løse innen sine rammer alene. 

Besvarelsene tyder på at det finnes et betydelig forbedringspotensial mht. etablering og forankring 

av mål og strategier for bygg og eiendom i (fylkes)kommunene, samt i implementering og oppfølging 

av strategiene i praksis. Besvarelsene tyder også på at mange kommuner har vedlikeholdsplaner i en 

eller annen form, men at omfang og kvalitet på planene kan variere. Videre er et flertall av den 

oppfatning at vedlikeholdsplanene ikke følges tilstrekkelig opp med tiltak i praksis. 

På spørsmål om hva som oppfattes som de største barrierene for godt vedlikehold er det særlig to 

forhold som skiller seg klart ut med svært høy svarandel. Ikke overraskende svarer de aller fleste, 

hele 96 %, at økonomiske ressurser er en barriere, tett fulgt av for lite fokus hos politisk ledelse med 

76,5 %. Deretter følger for lite fokus hos administrativ ledelse (39 %), mangel på personell og 

kompetanse (37 %) og manglende oversikt over bygningenes tilstand og kostnadsbehov».  

Relativt få (10 %) har pekt på uklar ansvars- og oppgavefordeling som en viktig barriere for godt 

vedlikehold, men flere (25 %) peker på for lang kommunikasjonsvei fra eiendomsenhet til 

beslutningstakere som en barriere.  

Ut i fra disse besvarelsene er det nærliggende å peke på behov for både top-down, og bottom-up - 

tilnærminger for å redusere barrierene. I den videre drøftingen omtales noen mulige og nærliggende 

tilnærminger.  

5 Regjeringens tiltakspakke gjaldt for 2009 men hadde også en effekt inn i 2010 for avslutning av prosjektene 
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Top-down 

Et større fokus fra politisk og administrativ ledelse kan skapes ved nasjonalpolitiske føringer, der det 

stilles krav til forvaltningen av bygningene, både med fokus på ivaretakelse av realkapital og ikke 

minst et godt innemiljø og egnede omgivelser for produsenter og mottakere av kommunal 

tjenesteyting. Slike pålagte krav vil igjen initiere rapporteringskrav fra politisk ledelse overfor 

kommunens administrasjon og fagavdelinger. Rapporteringskrav vil igjen forutsette at det foreligger 

politisk forankrede mål og strategier, som i spørreundersøkelsen er dokumentert å ha et betydelig 

forbedringspotensial. Videre er økonomiske ressurser en hovedbarriere, og undersøkelsen viser at 

virkemidler slik som tiltakspakken i 2009 har hatt en positiv effekt. Økonomiske rammebetingelser og 

ulike virkemidler for å øke handlingsrommet til kommunene vil også være et naturlig og viktig 

virkemiddel i en slik nasjonalpolitisk satsning.  

Det er en ambisjon at denne kartleggingsdugnaden kan bidra til å sette vedlikehold i kommunal 

sektor på den nasjonalpolitiske agendaen, og således bidra til større fokus hos politisk ledelse også i 

den enkelte (fylkes)kommune.   

Bottom-up 

Samtidig er det behov for bedre oversikt over tilstand og kostnadsbehov, samt forbedring av 

vedlikeholdsplanarbeidet. For å nå gjennom hos administrativ og politisk ledelse er det helt 

avgjørende at dette kan dokumenteres og presenteres på en systematisk, helhetlig og lettfattelig 

måte. Dette krever gode systemer og riktig kompetanse, samt evne til å kommunisere tydelig. Fra 

eiendomsforvaltningens side er dette antagelig det viktigste arbeidet å ta fatt på for å oppnå mer 

fokus og langsiktig prioritet av vedlikehold i egen kommune. Samtidig erkjenner vi at 

ressurssituasjonen innen eiendomsområdet i de fleste kommuner er svært krevende, og det kreves 

derfor oftest en enkel og så ressurseffektiv metodikk som mulig for å etablere oversikt og 

vedlikeholdsplaner. Det er derfor et håp at det underlaget som de deltakende (fylkes)kommuner får 

fra denne kartleggingsdugnaden kan være til hjelp på veien i eget arbeid. 
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7 Konklusjon og anbefaling 

Resultatene tyder på at den gjennomsnittlige tilstanden i (fylkes)kommunene har blitt noe bedre 

siden2008, der andel av bygg i god og akseptabel tilstand har økt, og andel i den dårligste 

tilstandsgruppen er redusert noe. Forbedringen i tilstand ser i stor grad ut til å være knyttet til større 

investeringsprosjekter i ombygging/rehabilitering og nybygg. Hele 8 % av bygningsmassen er oppført 

i 2008-2013. Andel avhendet areal i samme periode er ikke kjent, men antas å utgjøre betydelig 

mindre. Samtidig tyder imidlertid resultatene på at en nær en tredjedel av de deltakende 

kommunene ikke har tatt del i den positive utviklingen.  

Resultatene dokumenterer at tiltakspakken i 2009 har hatt en positiv effekt på tilstandsutviklingen i 

2009. 

De klart største barrierene for godt vedlikehold mener respondentene er økonomiske ressurser og 

manglende fokus hos politisk ledelse.  

Basert på drøftingen i kapittel 6 gis følgende anbefalinger: 

 Det bør etableres en Nasjonal handlingsplan for lukking av vedlikeholdssetterlepet og 

utvikling av den kommunale eiendomsmassen i tråd med prognoser og planer for 

tjenestetilbudet. Det bør være et mål å lukke vedlikeholdsetterslepet iløa. 10 år.   

 En gjennomgang av økonomiske rammebetingelser og mulige virkemidler, herunder en 

flerårig tiltakspakke for å stimulere investeringer i oppgradering og innhenting av 

vedlikeholdsetterslep. 

 For å følge utviklingen over tid bør det gjennomføres en systematisk tilstandsvurdering, på 

nivå med denne rapportens detaljeringsnivå, hvert 4. år 

 Innføring av delt registrering av investeringer i henholdsvis nybygg og eksisterende bygg i 

KOSTRA, for lettere å spore utviklingen  

 I den enkelte kommune er det behov for å etablere oversikter over tilstand og 

kostnadsbehov, samt systematisere arbeidet med tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, som 

grunnlag for dokumentasjon og kommunikasjon med administrativ og politisk ledelse i 

kommunen. 

Videre anbefales det også at det tilstrebes mer kunnskap om: 

 Sammenhengen mellom teknisk tilstand og sykefravær. Basert på de data som nå foreligger 

har men et godt utgangspunkt for videre studier i stor skala. 

 Mer omfattende kartlegging der flere respondenter deltar – for å redusere usikkerhet og 

skjevheter i utvalget, samt sporing av trender  

 Fordeling av investeringsmidler på nybygg og eksisterende bygg. Dette kan oppnås gjennom 

en justering i KOSTRA. 
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VEDLEGG 1 METODISK TILNÆRMING   

1 Metodebeskrivelse 

 Verktøyet multiMap 1.1

multiMap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant 
bygningsinformasjon på en ressurseffektiv måte. Verktøyet har et detaljeringsnivå som er tilpasset 
behovet for porteføljestyring og som en skanning av enkeltbygg. Det er lagt til rette for at kompleks 
informasjon kan presenteres på en måte som kommuniserer lett med beslutningstakere og andre 
interessenter. 

Figur 1-1 illustrerer hvilken informasjon som kan kartlegges i multiMap, og hvordan analyser av 
denne informasjonen kan brukes videre til å sikre riktige beslutningsgrunnlag for videre strategier 
for bygningsmassen. 

 

 

 

 

Figur 1-1 Muligheter i multiMap. 

Ved kartlegging av bygningsmassen legges prinsippene i Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av 
byggverk” til grunn. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er 
best og 3 er dårligst. 

  

Kartlegging av bygningsforhold 

•Teknisk tilstand 

•Tilpasningsdyktighet 

•Tomt- og områdeforhold 

•Andre relevante forhold 

Benytt analyser av kartlagt informasjon til å: 

•Utvikle portefølje - og forvaltningsstrategier 

•Etablere langsiktige utviklingsplaner 

•Synliggjøre tekniske verdier, arealkostnader og vedlikeholdsetterslep 

•Vurdere hva som er optimal fremtidig bruk av bygningene 

•Gjøre økonomiske anslag på oppgraderingsbehov og langsiktige investeringer 

•Gi et godt grunnlag for benchmarking og oppfølging av tilstandsutvikling over tid . 
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 Arbeidsprosessen 1.2

En typisk kartlegging i den web-baserte versjonen av multiMap gjennomføres som vist i figur 1-2. 

Figur 1-2 Typisk kartlegging i multiMap. 

Den strategiske eiendomskartleggingen i dette prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom 

(fylkes)kommunene og Multiconsult. Ved bruk av verktøyet multiMap, og gjennomføring av 

oppstartsworkshoper, har det blitt gjennomført en prosess der (fylkes)kommunenes egne 

forvaltere og tekniske ledelse har innhentet opplysninger og angitt tilstandsgrader.  Som støtte i 

kartleggingsfasen har (fylkes)kommunene hatt tilgang til veiledningsmateriell utarbeidet av 

Multiconsult, i form av presentasjonsmateriellet benyttet i oppstarts-workshopene og egne 

hjelpematriser for fastsettelse av tilstandsgrader. I tillegg har Multiconsult gjennom hele 

arbeidsprosessen hatt tett dialog og oppfølging mot (fylkes)kommunene som har gjennomført 

kartleggingen, blant annet via mail – og telefonsupport. Multiconsult har etter endt kartlegging på 

web mottatt, sammenstilt, behandlet og vurdert kartlagte forhold. 

 Kartlegging av teknisk tilstand 1.3

I alt er ca 4000 bygninger, som til sammen utgjør ca 5,3 millioner m2, kartlagt. Kartleggingen er 

foretatt i samarbeid med i alt 41 kommuner og 5 fylkeskommuner og har omfattet opplysninger 

knyttet til bruttoareal, oppføringstidspunkt (alder), bygningstype og angivelse av teknisk tilstand. 

Norske standarder er lagt til grunn der dette foreligger, dvs. angivelse av bygningstype iht. Norsk 

Standard 3457 ”Bygningstypetabellen” og oppdeling av bygninger i bygningskomponenter iht. 

Norsk Standard 3451 ”Bygningsdelstabellen”. 

Angivelse av tilstand er gjort iht. Norsk Standard 3424 ”Tilstandsanalyse av byggverk”. 

Trinn 1 

•Registrering av bygningene som skal
vurderes.

Trinn 2 

•Kartlegging i ulike moduler. F.eks. vurdering
av registrerte bygningers tekniske tilstand og
strukturelle egenskaper
(tilpasningsdyktighet).

Trinn 3 

•Generering av relevante rapporter for
organisasjonen som har kartlagt.

Trinn 4 

•Vurdere behov, muligheter og tiltak med
bakgrunn i genererte rapporter.
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Ved angivelse av bygningenes tekniske tilstand er prinsippene nedfelt i Norsk Standard 3424 
”Tilstandsanalyse av byggverk” lagt til grunn. Dette innebærer at tilstanden er angitt ved bruk av 
tilstandsgrader, som et uttrykk for i hvilken tilstand en bygning/bygningsdel befinner seg i, i forhold 
til et definert referansenivå. 

I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som meget kort kan oppsummeres 
som: 

 TG 0: Meget god teknisk tilstand 

 TG 1: Tilfredsstillende tilstand 

 TG 2: Utilfredsstillende tilstand 

 TG 3: Dårlig tilstand 

Tilstandsgrader er registrert for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som 
bygningskomponenter) per bygning. Oppdelingen i bygningskomponenter er basert på Norsk 
Standard 3451 Bygningsdelstabellen. I tabell 1-1 er de ulike bygningskomponentene presentert. 

Tabell 1-1 Gruppering av bygningsdeler. 

 

Kartlegging av 18 komponenter pr bygning har i dette prosjektet, der ca 4000 bygninger er kartlagt, 

resultert i at ca 72.000 tilstandsgrader er angitt. 

 Fastsettelse av samlet tilstandsgrad 1.4

Ved fastsettelse av samlede tilstandsgrader, blir tilstandsgradene per bygningskomponent internt 

vektet per bygning, og videre arealvektet mellom bygningene for å synliggjøre gjennomsnittlig 

tilstandsgrad på et aggregert nivå. Det understrekes at en slik aggregering betyr at det kan være 

store interne variasjoner mellom underliggende enkeltbygninger og komponenter. 

Den vektede tilstandsgraden (TG) avrundes på en slik måte at: 

 Bygninger med samlet TG bedre enn 0,75 er avrundet til tilstandsgrad 0 

 Bygninger med samlet tilstandsgrad mellom 0,75 og 1,49 er avrundet til TG 1 

 Bygninger med samlet TG mellom 1,5 og 2,24 er avrundet til TG 2 

 Bygninger med samlet TG dårligere enn 2,25 er avrundet til TG 3 
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 Beregning av teknisk oppgraderingsbehov 1.5

Teknisk oppgraderingsbehov er definert som: «den innsats som kreves for å heve den tekniske 
kvaliteten til et definert ambisjonsnivå». 

1.5.1 Normalt ambisjonsnivå 

Normalt er et vanlig ambisjonsnivå definert som å tilsvare tilstandsgrad 1 i henhold til NS 3424, dvs. 
tilfredsstillende tilstand. Dette ambisjonsnivået er også lagt til grunn i denne sammenheng. Dette 
innebærer at bygningskomponenter som avviker negativt fra ambisjonsnivået, dvs. er angitt med 
tilstandsgrad 2 eller 3, representerer en kostnad for oppgradering. Kostnaden vil naturligvis være 
høyere ved dårligere tilstand, dvs. høyere for tilstandsgrad 3, grunnet behov for stor grad av 
utskiftning, enn tilstandsgrad 2, grunnet behov for delvis utskiftning og/eller ekstraordinært 
vedlikehold. Kostnadene for oppgradering settes ut fra en vurdering av hva utbedringer normalt vil 
omfatte og erfaringspriser for dette. 

Oppgraderingsbehovet fremkommer derfor normalt som: 

Oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med tilstandsgrad 2 og 3 

Det påpekes at estimert oppgraderingsbehov ikke må oppfattes som et akutt behov knyttet til 
utbedring, men representerer en samlet kostnad for å heve den tekniske kvaliteten på 
bygningsmassen til et gjennomgående tilfredsstillende nivå. Nødvendige tiltak kan således, ved 
riktig prioritering, forsvarliggjennomføres over en fornuftig tidsperiode, anslagsvis 6 – 10 år. 
Oppgraderingsbehovet må således ses i sammenheng med det normale årlige/planlagte 
vedlikeholdet i samme periode.  

Med bakgrunn i dette blir det estimerte oppgraderingsbehovet normalt fordelt og periodisert i to 
kategorier, henholdsvis: 

 Det som utgjør det mest akutte behovet, og som må gjennomføres innen 0 - 5 år

Det vil si det som vurderes som et minimum av nødvendig oppgradering og gjennomføring
av tiltak. Behovet utgjøres i praksis av komponenter med tilstandsgrad 3.

 Det som utgjør et noe mer langsiktig behov for oppgradering, og som må gjennomføres i
løpet av 6 – 10 år

Det vil si kostnader relatert til utskiftning av komponenter med tilnærmet endt levetid
og/eller behov for ekstraordinært vedlikehold for å innhente slitasje og/eller mangler.
Sammen med det kortsiktige (0 – 5 år) behovet, vil oppgraderingen bringe bygningsmassen
opp til en gjennomgående god og tilfredsstillende tilstand, utover kun nødvendige
minimumstiltak. Behovet utgjøres i praksis av komponenter med tilstandsgrad 2.

Estimert oppgraderingsbehov fremstilles som totale prosjektkostnader iht. NS 3453 «Spesifikasjon 
av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA. 

1.5.2 Ambisjonsnivå A og B 

I dette prosjektet er det skilt mellom to ulike ambisjonsnivåer for oppgradering: Ambisjonsnivå A og 
ambisjonsnivå B, der ambisjonsnivå A tilsvarer det som i avsnitt 1.5.1 er omtalt som «normalt 
ambisjonsnivå». De to ulike ambisjonsnivåene er beskrevet i tabell 1-2. 
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Tabell 1-2 Forklaring av Ambisjonsnivå A og B. 

Ambisjons-
nivå 

Forklaring 

A Ambisjonsnivå A innebærer å heve bygningsmassen opp til en gjennomgående god eller 

akseptabel tilstand. Ambisjonsnivået betyr at alle hovedkomponenter fremstår som godt 

vedlikeholdt og hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt. Med referanse til tilstandsgrader iht. 

NS 3424, betyr det at man kan definere ambisjonsnivå A slik: 

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med 

tilstandsgrad 2 og 3 

B Ambisjonsnivå B innebærer å heve bygningsmassen opp til en tilstand uten vesentlig feil eller 

mangler, men hvor enkeltkomponenter isolert sett kan aksepteres å ha en utilfredsstillende 

tilstand. Det betyr altså et lavere ambisjonsnivå enn A og kan ha negative konsekvenser for 

videre bygningsmessig utvikling og for virksomheten i bygningen. Med referanse til 

tilstandsgrader i henhold til NS 3424, betyr det at man kan definere ambisjonsnivå B slik:  

Teknisk oppgraderingsbehov = Kostnad ved å utbedre bygningskomponenter med 

tilstandsgrad 3, samt utvalgte komponenter med tilstandsgrad 2. 

Det påpekes at oppgraderingsbehovet ikke omfatter ombygginger (verken for ambisjonsnivå A 

eller B). 

Estimert oppgraderingsbehov fremstilles som totale prosjektkostnader for begge ambisjonsnivåer 
iht. NS 3453 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt», altså alle kostnader, inklusiv MVA, men 
eksklusive kostnader for opparbeiding av tomt.. 

Ved beregning av oppgraderingsbehovet tas det utgangspunkt i nybyggpriser for de ulike 

bygningsdelene, før det gjøres en vekting og utregning som blant annet tar hensyn til bygningenes 

alder (byggeår), areal og bygningstype, i tillegg til tilstandsgrader og omfang av utskiftning. 

Det understrekes at det ikke har vært en del av oppgaven å vurdere i hvilken grad det er 

totaløkonomisk fornuftig å gjennomføre den estimerte oppgraderingen. Med det menes at det i 

beregningene ikke er tatt hensyn til hvorvidt enkelte bygninger er i så dårlig forfatning at det vil 

være fornuftig å rive/avhende, eller hvorvidt en teknisk oppgradering bør ses i sammenheng med 

behov for ombygginger. For å kunne gjøre slike vurderinger så må bygningenes egnethet til dagens 

bruk samt tilpasningsdyktighet kartlegges. Det anbefales at dette gjøres i den enkelte kommune før 

store tiltak gjennomføres. 

 Oppskalering til nasjonale størrelser 1.6

På bakgrunn av kartlagte opplysninger er det foretatt en oppskalering, slik at presenterte resultater 
i rapporten innebærer estimater på nasjonalt nivå. I oppskaleringen er følgende prinsipper lagt til 
grunn: 

 Arealoppskalering:

o Arealopplysninger fra de deltakende kommuner danner grunnlaget for nøkkeltall
for kvadratmeter per innbygger.

o Kartlagte (fylkes)kommuner er inndelt i fire kategorier etter størrelse, basert på
innbyggertall; små kommuner (<5000 innbyggere), mellomstore kommuner (5000-
20 000 innbyggere), store kommuner (>20 000 innbyggere) og fylkeskommuner.

o Alle kommuner i landet er inndelt i de samme størrelseskategoriene.
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o Gjennomsnittlig antall kvadratmeter pr innbyggere innenfor hver av de fire
kategoriene for kartlagte (fylkes)kommuner er lagt til grunn for samtlige av landets
kommuner i de samme kategoriene.

 Bygningssammensetning:

o Det er lagt til grunn at registrert bygningssammensetning (-typer) og
tilstandsgrader er representative for alle kommuner i landet.

 Estimert oppgraderingsbehov:

o På bakgrunn av at kommunenes representativitet er ansett som god nok, er det
lagt til grunn at estimert oppgraderingsbehov (i kr/m2) er representativt for
behovet for alle kommuner i landet.

 Usikkerhet 1.7

Som følge av at metoden som er lagt til grunn er overordnet og skjematisk, vil det knyttes 
usikkerhet til resultater for enkeltbygninger. Ved vurdering av porteføljer vil imidlertid usikkerheten 
reduseres fordi avvik med «ulike fortegn» utlikner hverandre. Dette gir gode resultater for 
bygningsmassen som helhet («store talls lov»). En konsekvens av dette er imidlertid at usikkerheten 
øker jo mindre arealmengde resultatene baserer seg på. 

Figur 1-3 illustrerer en simulering som viser at usikkerheten reduseres og flates ut desto flere 
prosjekter/bygningsvurderinger som gjennomføres. 

Figur 1-3 Sammenheng mellom usikkerhet i anslagene (y-aksen) og antall prosjekter/bygninger (x-aksen). 

De viktigste kildene til usikkerhet kan oppsummeres i tre punkter: 

1. Kartlegging av tilstand gir til en viss grad rom for sunjektivitet. Dette er søkt minimert ved
bruk av mal og skjematur med symptombeskrivelse for de ulike bygningskomponentene
per tilstandgrad. Opplegg og definering ac referansenivå er dessuten gjennomgått dmed de
deltakende (fylkes)kommunene i opplæringsworkshoper.

2. Konsekvenser av skader/dårlig tilstand kan bli undervurdert, da det som betegnes som
skjulte feil og mangler først fremkommer ved mer detaljerte tilstandsregistreringer.
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3. Beregninger innebærer generalisering av bygningstyper, byggeperioder og behov for tiltak
som gjør at spesielle forhold ved enkeltbygninger ikke fremkommer gjennom etterspurte
opplysninger, ikke blir tatt hensyn til.

Det påpekes imidlertid at Multiconsult har svært god erfaring med denne typen kartlegging. 
Treffsikkerheten ved metoden er i flere tilfeller etterprøvd og funnet troverdig. Validiteten av 
metoden ble dessuten etterprøvd av Riksrevisjonen i 2005. 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Halvårlig sak om varslingssaker i Nittedal kommune. 8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
1. Nittedal kommunes rapportering pr 2. halvår 2013 angående varslingssaker

2. Nedre Romerike distriktsrevisjon rapportering pr 2. halvår 2013 angående varslingssaker

(deles ut i møtet)

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i sak KU-N 03/12 bedt om en halvårlig rapportering rundt varslingstyper og 

omfang. Rapporteringen legges frem i denne saken. 

Det er lagt ut informasjon om varslingsrutinene på kommunens hjemmeside. I følge rutinene er 

hovedregelen at man skal ta opp kritikkverdige forhold med nærmeste overordnede, eventuelt 

overordnet over denne eller rådmannen. Nittedal kommune har i tillegg en intern varslingsinstans 

ved personalsjefen, og en ekstern varslingsinstans ved Nedre Romerike distriktsrevisjon.  

Nittedal kommune har avholdt to varslingskurs i 2013. Varslingskurset er obligatorisk og innebærer 

at ansatte skal ha gjennomgått et tre timers kurs om reglene i arbeidsmiljøloven om varsling av 

kritikkverdige forhold. Kommunen vil også i løpet av 2014 gjennomføres obligatorisk varslingskurs 

for nyansatte og eventuelt andre ansatte som ennå ikke har deltatt på varslingskurs. 

Kontrollutvalget ble sist orientert om varslingssaker i møte den 6. mai 2013. Siden den gang har den 

interne varslingsinstansen i kommunen ikke mottatt noen varsler. Det har vært noen 

bekymringsmeldinger innen sektor helse- og omsorg, noen henvendelser fra sektor oppvekst og 

utdanning og i tillegg er det meldt inn noen bekymringer på enkelte ansatte. Disse sakene er 

behandlet som vanlig klage- og/eller personalsaker, og ikke som varslingssaker. 

Den eksterne varslingsinstansen vil lage et notat om varslingstyper og omfang for 2. halvår 2013. 

Dette notatet deles ut i møtet, og vil bli vedlagt i protokollen. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget konstaterer at varslingsrutinene fungerer etter sin hensikt og tar saken til 

orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



NITTEDAL KOMMUNE 
Personal og lønn 

NOTAT   

Til: 
Fra: Anne Kirsti Sletteng-Fagerli 
Kopi til: 
Dato: 23.04.2014 

Saksnr.: 13/02501

Arkivkode: 030

Rapportering til kontrollutvalget per 2. halvår 2013 

Det vises til innkalling til møte i kontrollutvalget den 8.5.14 hvor dere i den forbindelse viser 

til vedtak fattet i kontrollutvalgssak 03/12 – varslingssaker – kommunens system for varsling, 

og ber om en halvårlig skriftlig rapportering rundt varslingstyper og omfang. 

Varsler til kommunens varslingsinstans  
Det er ingen nye saker å melde for annet halvår 2013. 

I annet halvår 2013 bestod arbeidet med varsling i stor grad av å forklare hva varsling er og å 

sortere henvendelser. Det er ingen av sakene som har resultert i nye varslingssaker. Det er 

noen bekymringsmeldinger innen sektor helse- og omsorg som omhandler frustrasjon og 

misfornøyde brukere og/eller pårørende, men det er ikke varslingssak. I tillegg er det noen 

henvendelser fra sektor oppvekst og utdanning, og da primært i skolene, om hendelser 

mellom elever ved skolene, og i tillegg er det meldt inn noen bekymringer på enkelte ansatte. 

Disse håndteres lokalt etter våre rutiner. De sakene som er innkommet er behandlet som 

vanlige klage- og/eller personalsaker, og ikke som varslingssaker. I noen tilfeller har man 

ikke forsøkt å løse problemet på lokalt plan først, slik at henvendelsen ikke tilfredsstiller 

kravet om «forsvarlig varsling». Da henvises personen til å gå tjenestevei først. 

Det ble avholdt to varslingskurs i 2013. Varslingskurset er obligatorisk og innebærer at 

ansatte skal ha gjennomgått et tre timers kurs om reglene i arbeidsmiljøloven om varsling av 

kritikkverdige forhold. Det vil også i løpet av 2014 gjennomføres obligatorisk varslingskurs 

for nyansatte og eventuelt andre ansatte som ennå ikke har deltatt på varslingskurs. 

Enhetslederne er ansvarlige for at egne ansatte meldes på og deltar på kurset.  

Vedlegg 1 til sak 15/2014
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Varsler til den eksterne varslingsinstansen (Nedre Romerike distriktsrevisjon) 
Jeg har sendt forespørsl til den eksterne varslingsinstansen (Nedre Romerike 

distriktsrevisjon) om det foreligger noen varsler der, men jeg har ikke fått noen 

tilbakemelding på min henvendelse.  

Konklusjon:  
Det er ingen nye saker å melde for 2. halvår 2013. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Rapportering fra Nedre Romerike distriktsrevisjon. 8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE 

Sak nr. Sak Møtedato 

17/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 8.5.14 

Saksbehandler 

 Øystein Hagen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Nittedal, med jnr. 1 til 21 -2014.

2. Oversikt over organiseringen i sektor for miljø og samfunnsutvikling, tidligere teknisk enhet,

jf. KU sak 27/2013.

3. Saker behandlet i kontrollutvalget i 2014, sist redigert 30.4.14.

4. Tiltaksplan 2014, sist redigert 30.4.14.

Saksopplysninger 
Hensikten er gjensidig orientering om aktuelle saker. Andre saker som kontrollutvalget vil få en 

orientering om er:  

 Kontrollutvalgsreglementet

 Kontrollutvalget ønsker å få sakspapirer elektronisk (I-Pad).

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off.Arkiv Merknader

1 21.01.2014 20.01.2014 x Skedsmo kemnerkontor

Årsrapport og årsregnskap for Skedsmo 

kemnerkontor 2013. 420.7.3

2 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll NORASONDE AS 420.10.3

3 11.02.2014 11.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll Romerike Krisesenter IKS 420.10.3

4 07.02.2014 07.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Eierskapskontroll ROAF IKS 420.10.3

5 17.02.2014 17.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Nedre Romerike distriktsrevisjon 

uavhengighetserklæringer for 2014 420.3.1

6 17.02.2014 14.02.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Nittedal kommune: Oppfølging av vedtak. 420.9.2

7 27.01.2014 27.01.2014 x Miljøhuset Gnistregn AS Innkalling til kontrollutvalget. 420.2.2

8 18.02.2014 18.02.2014 x Skatt Øst

Kontrollrapport 2013 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Nittedal 

kommune. 420.5.1

9 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Protokoll 27.02.14. 420.5.4

10 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Særutskrift i sak 04 til 07/2014. 420.5.5

11 10.03.2014 10.03.2014 x Nittedal kommune Særutskrift i sak 02/2014. 420.5.5

12 11.03.2014 06.12.2013 x Nittedal kommune

Organisering av sekor for miljø og 

samfunnsutvikling 420.e-post

13 12.03.2014 12.03.2014 x ROKUS IKS

Innkalling til møte i representantskapet i Rokus 

IKS 420.e-post

14 09.04.2014 09.04.2014 x Nittedal kommune

Innkalling av rådmannen til møte i KU 8.5.14 i 

forbindelse med årsregnskapet 2013 420.2.2

15 09.04.2014 09.04.2014 x Nittedal-eiendom KF

Innkalling av daglig leder i Nittedal-eiedom KF til 

møte i KU 8.5.14 i forbindelse med årsregnskapet 

2013 420.2.2

16 11.04.2014 11.04.2014 x Nittedal kommune

Nittedal kommunes årsberetning og årsregnskap 

for 2013 420.7.3

17 11.04.2014 11.04.2014 x Nittedal kommune

Nittedal-eiendom KF årsberetning og årsregnskap 

for 2013 420.8.3

18 15.04.2014 15.04.2014 x Nedre Romerike distriktsrevisjon Revisors beretning Nittedal kommune 2013 420.7.3

Postliste 2013 for kontrollutvalget i Nittedal
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1 Innledning 
 

1.1 Referanser (linker og referanser/dokumentnummer må 
inn) 

 Forvaltningsrevisjonsrapport: Anskaffelser og kontraktsoppfølging – kommunalteknisk 
driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling (13/01145-6) 

 Endelig rapport etter oppfølging av Ernst & Young-rapport av 20. juni 2012 (13/03389-1) 

 Kommunestyrevedtak om konkurranseutsetting av samferdsel 27.april 2009 (KST-sak 
48/09).  

 Kommunens strategiske styringsmål 

 Kommunestyrevedtak om budsjettrammer for handlingsplan 2014 – 2017 av 24. juni 

2013 (KST-sak 49/13) 

 Medarbeiderundersøkelse våren 2013 og sykefraværsstatistikk 
 

1.2 Bakgrunn 

Nedre Romerike Distriktsrevisjon (NRDR) har på oppdrag fra politisk ledelse og i henhold til 
eget program gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser og kontraktsoppfølging 
innen området kommunalteknikk. Arbeidet har foregått både ved dokument- og 
regnskapsgjennomgang samt ved intervjuer. Rapporten avdekket at det er områder, 
oppgaver og ansvar som er preget av manglende forståelse og kompetanse.  
 
I rapporten fra Ernst & Young ble det stilt spørsmål ved den administrative overbygning og 
teknisk enhet sin plass i organisasjonen og hierarkiet.  Evalueringene etter dette, og som 
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endte i endelig rapport etter oppfølging av Ernst & Young, referansen over, resulterte da bl.a. 
i en ny overordnet organisering av teknisk enhet som en sektor for miljø og 
samfunnsutvikling. Sektoren ble sidestilt/likestilt med de to eksisterende sektorene for Skole 
& Oppvekst og Helse & Omsorg. Det var kun den overordnede strukturen som ble lagt, og 
sektorleder/kommunalsjef ble innplassert. Det ble da en form for vakuum mellom 
kommunalsjef og avdelingsledere.  Videre detaljarbeid med sektorene ble overlatt dette 
prosjektet. 
 
Kommunestyret fattet i 2009 vedtak om konkurranseutsetting av samferdsel, og at 
kommunen selv kunne være med i konkurransen.  På bakgrunn av dette vedtaket ble 
Rambøll hyret inn for å lage konkurranseutsettingsdokumentene.  Nivået her ble lagt meget 
høyt. Konkurransen ble avlyst på bakgrunn av for høye kostnader ved drift hvis kommunen 
hadde gjennomført konkurransen, og som følge av innspillene fra Rambøll ble det foretatt 
enkelte justeringer i organisasjonen. 
 
Rapporten som ble skrevet i forbindelse med konkurranseutsetting av samferdsel anbefalte 
en todelt organisering av kommunalteknisk avdeling med bestiller-utfører-modellen som 
bakteppe. Denne løsningen er kommentert i forvaltningsrevisjonsrapporten. 
Kommunens strategiske styringsmål, og da spesielt målene, rent miljø, stolt 
nittedalsidentitet, sunn økonomi, motiverte medarbeidere og gode prosesser må vektlegges i 
valgene som foretas. 
 
Kommunestyrets vedtak 49/13 legger føringer for vurderinger og valg, men er også en større 
oppgave hvor resten av kommunens administrasjon og den politiske modellen vil ha 
innflytelse. 
 

I mai 2013 gjennomførte sektoren et heldagsseminar på Nittedal kirkestue. I gruppearbeid 
ble temaene ressursknapphet, ros og omsorg diskutert. Innspillene fra gruppearbeidene er 
tatt med i dette arbeidet. 

 

1.2.1 Hensiktsformulering 

Hensikten med dette arbeidet er å legge til rette for en bærekraftig lederstruktur som 

understøtter de strategiske styringsmålene og som gir en enkel, rasjonell og effektiv 

organisering. 

1.3 Analyse 

Sektoren mangler kompetanse innenfor enkelte fagområder. Dette gjelder særlig innenfor 
innkjøp, kontrakter, prosjektstyring og offentlige anskaffelser.  Innenfor området 
kommunalteknikk mangler sektoren/kommunen både kompetanse og kapasitet. Dette 
gjelder ikke bare Nittedal kommune, men er en generell utfordring for hele landet da det 
utdannes alt for få innen V/A spesielt, og tekniske fag generelt i forholdet til etterspørselen. 

Sektoren har også en utfordring med hensyn til kapasitet når det gjelder den praktiske drift 
av organisasjon, hverdagsstyring av personal og økonomioppgaver. 
Det er også viktig for sektoren å bygge opp om det gode omdømmet sektoren har i dag. 
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1.3.1 Problemformulering 

Hvordan organisere sektor for miljø og samfunnsutvikling slik at vi klargjør/tydeliggjør 
ansvars- og ressursfordeling for å nå kommunens strategiske mål? 
 

1.4 Forutsetninger 

 Det forutsettes at prosessen gis prioritet av arbeidsgruppen.  

 Det forutsettes at arbeidet er forankret i regel- og lovverk som regulerer 
medbestemmelse i arbeidslivet, inkludert informasjons- og samarbeidsavtalen 

 Det forutsettes at tiltakene som skisseres holder seg innenfor dagens økonomiske 
ramme, inkl. rådmannens budsjettforslag for 2014. 

 Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen underveis i arbeidet og avgir sin 
sluttrapport til styringsgruppen 

 Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling orienterer forløpende sin sektor om 
arbeidet på overordnet nivå i prosjektperioden.  

 Prosjektgruppen rapporterer til andre aktuelle fora kun på oppdrag fra styringsgruppen 
 

1.5 Avgrensninger 

 Arbeidet i gruppen dokumenteres direkte i rapporten, og ikke med egne møtereferat. 

 Avdeling for forebyggende og beredskap på brann holdes utenfor denne gjennomgangen 
da det pågår et eget arbeid om sammenslåing av brannvesen på Nedre Romerike.  

 

1.6 Definisjoner 

Med styring menes evnen til å forstå de oppgaver og ressurser man er gitt, og styre 
ressursene i tråd med oppgavene man er gitt gjennom driftsavtale, handlingsplan og 
virksomhetsplan. (Kilde, samme definisjon som i arbeidsgiverpolitikken) 
Med ledelse menes evnen til å ta vare på sine medarbeidere gjennom gode relasjoner, være 
forutsigbar og tydelig i form og målbeskrivelse. (Kilde: samme definisjon som i 
arbeidsgiverpolitikken) 
Med faktor menes samling av forhold som angår problemet, og som har innvirkning på eller 
konsekvenser for selve løsningen. 
Med krav menes forhold/punkter som er ufravikelige, eller som bør tilfredsstilles for at en 
organisasjonsmodell skal velges  
Med forutsetninger menes uavklarte betingelser hvor arbeidsgruppa må ta stilling til temaet 
for å komme videre 
Med PBG menes Plan, Byggesak og Geodata 
Med Sp@taket mens den siste store organisasjonsendringen i 2006 
Med IINR menes Interkommunalt Innkjøpssamarbeid Nedre Romerike.  

 

1.7 Organisering & Mandat 

 Arbeidet er organisert som et prosjekt med prosjektgruppe bestående av arbeidsgiver og 
arbeidstakers representanter i tråd med avtaleverket, se forsiden for deltageroversikt. 

 Strategisk ledergruppe supplert med hovedtillitsvalgte er styringsgruppe. 

 Rådmannen er prosjekteier. 
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 Prosjektgruppa skal foreslå organisering av sektor for miljø og samfunnsutvikling, 
herunder konkrete punkt for gjennomføring. 

 Prosjektgruppa skal i tillegg til selve organisasjonsmodellen liste opp tiltak som den 
mener er nødvendige for å nå målene som beskrevet i avsnittene hensikts- og 
problemformuleringen. 

 Linjeledelsen skal bidra til å effektuere og gjennomføre av tiltak som besluttes. 
 

1.8 Krav 

Foreslåtte organisering skal: 

 legge til rette for utvikling og vekst i kommunen. 

 forsvare daglig drift for de forskjellige ledernivåene og sikre bærekraftig struktur. 

 gi alle arbeidstagere en trygghet i forhold til sin leder mht. tilstedeværelse, respons og 
tilbakemelding = Nærledelse. 

 sikre en god og effektiv utnyttelse av alle ressurser, både de materielle, menneskelige og 
økonomiske. 

 ivareta den faglige prosessen og sammenhengen mellom dagens ulike avdelinger da 
dette er en forutsetning for gode prosesser og gode tjenester. 

 gi en forutsigbar beslutningskjede for ansatte og innbyggere. 

 understøtte kommunens strategiske mål. 
 

1.9 Faktorer 

A. Styring og ledelse 
B. Kapasitet og kompetanse  
C. Økonomi 
D. Bestiller – Utfører-modell      

 

1.10 Tidsplan 

Rapport skal være ferdigstilt innen utgangen av november. 
Stillingsbeskrivelser for ledig stillinger i sektoren som ikke er avhengig av selve organiseringen 
skal utarbeides fortløpende og så raskt som mulig for behandling i MBU og påfølgende 
utlysning, intervju og ansettelser. Disse skal ikke avvente den endelige organiseringen. 
Stillingsbeskrivelser for lederstillinger/endrede stillinger som følge av dette prosjektet 
utarbeides parallelt med sluttføringen av arbeidet i prosjektet. Behandling i MBU, utlysning 
og ansettelser finner sted så fort vedtak er fattet. 
For de andre tiltakene vises det til kapittel 6. 
 

2 Drøfting 

Faktorene som er valgt henger helt klart sammen, de påvirker hverandre og er delvis 
avhengig av hverandre. Dette gir enkelte gjentagelser i drøftingskapittelet. 
Påstandene som drøftes er formulert av prosjektgruppa på bakgrunn av dokumenter og 
forhold omtalt i kapittel 1.1 og 1.2 
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2.1 Faktor A Styring og ledelse  

2.1.1 Grunnlag 

Drøftingen for denne faktoren tar utgangspunkt i påstanden om at «sektorens oppgaver har 
over tid vokst både i antall og kompleksitet. I tillegg har den organisatoriske endringen med 
omdannelse av enhet for tekniske tjenester til sektor for miljø og samfunnsutvikling, og med 
innplassering av enhetsleder som kommunalsjef, ført til et vakuum i ledelsesstrukturen. 
Dagens struktur har derfor ikke den optimale styring og ledelse».  
 

2.1.2 Bakgrunn og drøfting 

Nittedal kommune har i løpet av de siste 10 årene vokst fra å ha 19300 innbyggere 01.07. 
2003 til å ha 22130 innbyggere per 01.07.2013. Dette er en vekst på 2830 innbyggere, eller 
12,8 %. Denne befolkningsveksten gjenspeiles i oppgaver, ansvar og antall ansatte innenfor 
sektoren. Samtidig har det vært en tendens til at flere oppgaver overføres fra statlig til 
kommunal sektor, spesielt innenfor lovforvaltning. 
 
Det finnes mange dokumenter og møtepunkt som er kilder til styring og ledelse, disse er 
omtalt i sluttdokumentet etter Ernst & Young-gjennomgangen. Utfordringen er her at det blir 
for mange detaljer som skal følges opp og alt for lite tid til strategisk tenkning og drøfting 
med tanke på utviklingen i kommunen. 
 
Kommunen og de tekniske områdene har opp gjennom tiden hatt flere alternative 
organiseringer, og det er ikke ønskelig å omorganisere bare for å omorganisere. Tidligere 
teknisk enhet, og dagens sektor har og har hatt et meget godt arbeidsmiljø som det er viktig 
å opprettholde og videreutvikle. Det er imidlertid helt klart at vi nå står foran en sterk vekst i 
kommunen som ellers i nærområdet til Oslo. I tillegg er det vedtatt en sentrumsutvikling som 
gir føringer og store oppgaver for sektoren. Det er derfor viktig at sektoren får en 
organisering som er praktisk og mulig å drifte, er bærekraftig ved sykdom og fravær og med 
en tydelig og oversiktlig struktur hvor arbeidsflyten er praktisk og logisk. Dette gjelder både 
for den enkelte leder på de aktuelle nivåene, men også for den som ledes, den enkelte 
arbeidstager. 
 

2.1.3 Delkonklusjon 

I fremtidig organisering bør det tenkes en mer hierarkisk modell. For flat struktur er med på å 
pulverisere ansvar, og kommunalsjef har i dag et for stort spenn å ivareta på det detaljnivå 
det er i dag.  
 
Organiseringen må sikre at arbeidsflyten mellom de enkelte avdelingene blir god, og at saker 
blir enhetlig behandlet. De aller fleste saker som sektoren arbeider med er innom alle 
avdelingene i løpet av sitt livsløp, og det må ikke bli vanntette skott mellom avdelingene.  
Uansett valg av modell er det viktig at ansvar, myndighet og delegering er avklart for den 
enkelte stilling. Dette må komme frem i stillingsbeskrivelser og i delegeringsfullmakter til den 
enkelte og innenfor det aktuelle området. 
 
Fellesoppgaver innen økonomi og personal samt overordnede ansvar og oppgaver som er 
tillagt sektoren bør organiseres i en stabsenhet.  
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2.2 Faktor B Kapasitet og kompetanse 

2.2.1 Grunnlag 

Drøftingen for denne faktoren tar utgangspunkt i påstanden om at «det er ubalanse mellom 
oppgavene og kompetanse og/eller kapasitet i organisasjonen». Dette gjelder i hovedsak 
innenfor emnet offentlige anskaffelser og økonomi samt teknisk kompetanse innenfor vann 
og avløp. 
 
Også andre avdelinger sliter i dag med kapasiteten. Dette skyldes en kombinasjon av den 
økonomiske situasjonen og at det til tider er vanskelig å få tak i arbeidskraft med riktig 
kompetanse. 
 

2.2.2 Bakgrunn og drøfting 

Sektoren har to grupper ansatte med hensyn til kompetanse; 1)fagarbeiderkompetanse og 
2)høyere utdanning innen tekniske fag, planlegging og lovforvaltning.  
 
Det har de senere årene vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til å dekke behovet, 
særlig for Kommunalteknisk planlegging, som står foran store oppgaver spesielt innen vann 
og avløp. Dette er et kjent problem i kommunesektoren, da det utdannes langt færre 
ingeniører innen vei/vann/avløp enn det som trengs. Det bør diskuteres om en skal være 
villig til å gi høyere lønn for å få rekruttert flere, og om de eventuelt skal lønnes via 
prosjektmidler.  Det utlyses nå en rammeavtale for konsulenter innen vei, vann og avløp, slik 
at vi har anledning til å bruke konsulenter i stedet for fast ansatte der det er mulig. På grunn 
av kapasitetsproblemer har ferdigstillelse av flere planer blitt utsatt, blant annet 
saneringsplaner for vann og avløp, fremtidig avløpshåndtering osv. 
 
Sektoren har behov for økt kompetanse innen innkjøp, både gjennom økt kunnskap blant 
egne ansatte og lettere tilgang til hjelp fra økonomienheten og IINR. Det er også ønskelig 
med en styrking av økonomifeltet i sektoren for å sikre god styring og oversikt sett under ett, 
og for å avlaste avdelingslederne. Det vises også til drøfting under faktor C Økonomi. 
 
For avdelingene plan, byggesak og geodata er utfordringen i hovedsak av økonomisk 
karakter, dvs. at det ikke er budsjetter for å øke kapasiteten og/eller kompetansen. Ved 
utskiftinger av mannskaper har vi stort sett fått kvalifiserte søkere. Mengden av oppgaver 
gjør at sektoren balanserer på en minimumsbemanning. Se for øvrig kapittel 3.5 
 
Organisasjonsmessig plassering av miljøvernrådgiver, nærings- og utviklingsansvarlig og 
samfunnsplanlegger må gjøres på en slik måte at de har nærhet til avdelingene de arbeider 
mye sammen med, dette gjelder særlig planavdelingen. De tre stillingene har overordnet 
ansvar for sine fagfelt på kommunens vegne, og bør derfor ikke legges inn i noen av de 
enkelte avdelingene. 
 
Det er også behov for kompetanseheving i forbindelse med mannskapspool på 
driftsavdelingen, slik at ressursene blir utnyttet på best mulig måte, på tvers av fagområdene.  
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Ved vurdering av de ulike modellene er det viktig å ivareta og videreutvikle det gode 
arbeidsmiljøet og samholdet som er, da dette er et av grunnlag for å ha en god og effektiv 
faglige prosess gjennom hele sektoren. 
 

2.2.3 Delkonklusjon 

Faktoren er ikke avhengig av overordnet organisasjonsform, men enkelttiltak.  Dette gjelder 
også hvor i organisasjonen totalt man skal ha økonomi/innkjøpskompetanse.  
Da utfordringene ved lov om offentlige anskaffelser gjelder hele kommunen er det viktig å 
styrke økonomiavdelingen (kommunen sentralt)med denne kompetansen. Videre er det 
viktig å lage opplærings- og karriereplaner for sektoren på alle fagområder. Kommunen må 
også være våkne for og åpne for alternative måter å skaffe seg arbeidskraft og avlønning på. 

 

2.3 Faktor C Økonomi 

2.3.1 Grunnlag 

Drøftingen for denne faktoren tar utgangspunkt i påstanden om at «det er manglende 
økonomisk oversikt og kontroll på dagens sektor for miljø og samfunnsutvikling». 
Forvaltningsrevisjonen var av de kommunaltekniske avdelingene, men hele sektoren vil bli 
vurdert og drøftet under denne faktoren. 
 

2.3.2 Bakgrunn og drøfting 

Etter Sp@taket ble funksjoner som økonomi og administrasjon/personal organisert inn i 
fellesenheter for det som var overordnet, mens den daglige styringen foregikk ute i enheten 
og da som en del av lederens ansvar. Dette gav en annen arbeidsfordeling og 
arbeidsbelastning på de enkelte lederne, som i tillegg til sine fagområder også fikk daglige 
oppgaver innenfor økonomi. 
 
Innenfor sektorens ansvarsområder er det flere svært kompliserte emner og fag innenfor 
overskriften økonomi. Innkjøp/Lov om offentlige anskaffelser og reglene rundt 
merverdiavgift er to av dem. Dette er fagområder en teknisk fagleder ikke uten videre 
besitter. For de avdelingene med mange fakturaer er det viktig å få avlastning på det daglige 
praktiske arbeidet for en leder. Det er også viktig å trekke opp linjene mellom hvilken 
kunnskap sektoren skal ha og hva som skal ligge på økonomiavdelingen eller andre steder. 
 
Med hensyn til innkjøp er det helt nødvendig at sektoren selv står for den faglige 
beskrivelsen/kravspesifikasjonen, og bestemmer hvilke kriterier tilbudene skal evalueres 
etter. Kunnskapene rundt selve anskaffelsesprosessen, grenseverdier, CPV-koder, 
Doffin/TED-utlysninger, tidsfrister, anbudsåpninger, protokoller mm må sektoren imidlertid 
få hjelp til fra økonomienheten evt. fra IINR.  
 
 
 
 

2.3.3 Delkonklusjon 
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Kontroll på økonomi styres i all hovedsak gjennom budsjetterings- og økonomisystemene 
kommunen har, og er mindre avhengig av detaljorganisering nedover i systemet. Det er 
derimot viktig å ha kompetanse og kunnskap hos den og de som har de forskjellige 
ansvarsrollene innenfor økonomi. Dette må komme frem i stillingsbeskrivelser og gjennom 
nødvendige fullmakter.   

 

2.4 Faktor D Bestiller/Utfører-modellen  

2.4.1 Grunnlag  

Drøfting av denne faktoren tar utgangspunkt i påstanden om at «behovet og forståelsen for 
Bestiller/Utfører-modellen ikke er gjenspeilet i dagens organisasjon», jamfør kommentarer i 
forvaltningsrevisjonen. 
 

2.4.2 Bakgrunn og drøfting  

Bestiller/Utfører-modellen tar utgangspunkt i gjennomføring av en konkurranseutsetting på 
kommunalteknisk drift for samferdsel, som ble gjennomført som en bestilling fra 
kommunestyret 2008-2010, vedtatt i K-sak  48/09. 
 
Visjonen for Kommunestyrevedtaket var at flere tjenester bør kunne utføres av andre enn 
kommunen selv, hvis dette gir en bedre tjeneste. Kvaliteten på tjenestene skal styre 
beslutningene om hvem som skal utføre dem. Dette skal kontinuerlig vurderes av rådmannen 
(verbalforslag 31 i HP 2008-2011). Målet var å bedre tjenesten innen samferdsel for 
kommunens innbyggere. 
 
Etter konkurranseutsettingen av samferdsel, og avlysningen av denne, ble kommunalteknisk 
avdeling delt i to avdelinger. En kommunalteknisk planavdeling og en kommunalteknisk 
driftsavdeling. Hovedårsaken til dette var å forsøke å få til en bestiller/utfører-modell for 
bedre å kunne styre økonomien og sikre at det ikke ble foretatt kryssubsidiering mellom 
vann, avløp og samferdsel. 
 
Sektoren har i dette arbeidet ikke rendyrket denne modellen, og heller ikke fullt ut hatt 
forståelse for organisering, bruk og gjennomføring av modellen som virkemiddel. 
Forvaltningsrevisjonen har påpekt at dette ikke er gjennomført etter kriteriene for denne 
modellen, og at enheten har hatt et forenklet bilde av hva modellen innebærer. 
 
Å innføre en bestiller/utfører-modell har primært til hensikt å 1: 
- Tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling. 
- Tydeliggjøre innhold og kvalitet på tjenestene. 
- Sikre klar viten om hva en driver med. 
- Konsentrasjon om driftskompetanse. 
- Tilgang på virkemidler slik at ansvaret blir reelt. 
- Dokumentasjon på at driften er som forventet. 

                                                           
1
 Nesheim, T. & Vathne, K. (2000). Konkurranseutsetting og bestiller-utfører 

-organisering i norske kommuner. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og 
næringslivsforskning.  
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- Oppleve konsekvensene av egen innsats. 
 

2.4.3 Delkonklusjon 

Splitting av kommunalteknisk avdeling i to avdelinger har i praksis vært en kosmetisk og 
organisatorisk anordning som ikke har fungert etter sin hensikt. Det er ikke behov for en 
bestiller/utfører-modell eller en todeling av kommunalteknisk avdeling for å ha økonomisk 
kontroll, dette kan gjøres i økonomisystemet Visma inkl. DVPro. 

3 Mulige løsninger 

De tekniske tjenestene i kommunen har opp gjennom årene hatt ulik organisering. Tilnærmet 
dagens modell har eksistert siden Sp@taket i 2006. En to-deling, som ligner på modell 3, ble 
benyttet tidlig på 2000-tallet. I løpet av en 10-12 års periode har sektoren derfor erfaring 
med flere ulike modeller og kan se på både fordeler og ulemper utfra praktisk erfaring.  

Sektoren har i dag en oppbygging som ivaretar den faglige avhengigheten og kjeden de 
forskjellige avdelingene har. Sektoren kommer også meget bra ut med hensyn til 
medarbeiderundersøkelser, samhold og sykefravær. Dette er kvaliteter det er viktig å 
beholde. 
 

3.1 Modell 1: «Nullalternativet med stab» 

 

3.1.1 Beskrivelse 

Nullalternativet defineres som sektoren slik den er i dagens organisasjon. Det vil si etter 
organiseringen som følge av Ernst & Young-gjennomgangen. Sektoren er definert som sektor 
og har sin kommunalsjef. Dagens 5 (6) avdelinger beholdes som avdelinger, og sektoren har 
ingen enhetsledere. Stabsfunksjoner eller tillegg som følge av endringer i utviklingsenheten 
beskrives i kapittel 3.4 
 

Rådmann 

Adm 
Kommunalsjef 

O&U 
Kommunalsjef 

H&O 
Kommunalsjef 

M&S 

Brann KT Driftsavdeling KT Planavdeling Geodataavdeling 
Byggesaks-

avdeling 
Planavdeling 

Stab 
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3.1.2 Evaluering 

«Nullalternativet» vil ikke fylle eller lukke vakuumet mellom kommunalsjef og avdelingsleder 
beskrevet under faktor A, og påvirker ikke faktor B, da det kan løses uavhengig av modell.  
Modellvalg påvirker ikke faktor C. Den økonomiske kontrollen er uavhengig av modell, 
nullalternativet isolert sett gir ingen økonomisk gevinst eller kostnad. 
 
Mannskapspoolen på kommunalteknisk driftsavdeling ansees som en gunstig og effektiv 
organisering, hvor ressursene utnyttes på tvers av fagområdene vann, avløp og samferdsel 
etter behov. Kompetansen spres på flere, og organisasjonen blir mer bærekraftig. 
Mannskapspoolen tilfredsstiller faktor A, B og C og påvirker ikke faktor D.  

 

3.2 Modell 2 «Nullalternativ med avdelingsledere som 
enhetsledere» 

 

3.2.1 Beskrivelse 

Dette alternativet defineres som ved forrige modell, men her løftes alle avdelingene opp 
direkte til enheter.  Stabsfunksjoner eller tillegg som følge av endringer i utviklingsenheten 
beskrives i kapittel 3.4 
 
Et underalternativ her vil være å slå sammen dagens to kommunaltekniske avdelinger, dette 
drøftes i evalueringskapittelet under. 
 

3.2.2 Evaluering 

For å dekke det tidligere omtalte gapet/vakuumet må det her gis et annet innhold/ansvar i 
stillingene på linje med kommunens andre enhetsledere. Faktor A vil nok i så fall kunne 
tilfredsstilles delvis. Det er imidlertid en viss fare for at det vil kunne oppstå et nytt vakuum 
mellom enhetsledere og saksbehandlere/rådgivere. Modellvalget påvirker ikke faktor B. 
 
Man vil kunne ha en god økonomisk kontroll og oversikt, men denne løsningen vil være 
unødvendig kostnadsdrivende og ikke innenfor forutsetningene om den økonomiske 
rammen. Således vil faktor C på den ene siden kunne si å være tilfredsstilt, mens man på den 
andre siden vil kunne si det motsatte. 
 
Mannskapspoolen på kommunalteknisk driftsavdeling ansees som en gunstig og effektiv 
organisering, hvor ressursene utnyttes på tvers av fagområdene vann, avløp og samferdsel 

Kommunalsjef 
M&S 

Brann KT Driftsenhet KT Planenhet Geodataenhet 
Byggesaks-

enhet 
Planenhet 

Stab 
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etter behov. Kompetansen spres på flere, og organisasjonen blir mer bærekraftig. 
Mannskapspoolen tilfredsstiller faktor A, B og C og påvirker ikke faktor D.  

 

3.3 Modell 3 «Delt modell med Plan, Byggesak&Geodata og 
kommunalteknikk» 

 

 

3.3.1 Beskrivelse 

For denne modellen ser man for seg en 2-deling av avdelingene i tråd med deres karakter. 
Tre avdelinger har helt klart lovforvaltning og saksbehandling etter sine lover som sin 
hovedoppgave. Dette gjelder for planavdelingen, byggesaksavdelingen og 
geodataavdelingen, de såkalte PBG-avdelingene. 
 
De andre to avdelingene omhandler fagområdet kommunalteknikk, både planlegging og ikke 
minst drift og vedlikehold, samt beredskap. Den siste av dagens avdelinger er brann, som 
ikke behandles i denne rapporten.  
 
Denne todelingen vil gi to enhetsledere. Den videre organiseringen nedover i systemet 
drøftes i kapittelet evaluering. Stabsfunksjoner eller tillegg som følge av endringer i 
utviklingsenheten beskrives i kapittel 3.4 
 

3.3.2 Evaluering 

Ved en todeling, og ved samtidig å beholde alle avdelingene i PBG, vil vakuumet beskrevet i 
kapittel 2.1 kunne lukkes.  Avdelingene som i all hovedsak ivaretar lovforvaltningen etter 

Kommunalsjef 

M&S 

Enhetsleder  
PBG 

Planavdeling 
Byggesaks-

avdeling 
Geodataavdeling 

Enhetsleder 
komtek 

Driftsavdeling 

Planlegging 

Brann 

Stab 
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Plan- og bygningsloven,  får en felles enhetsleder, som vil få et koordinerende ansvar for 
dette, samtidig som avdelingslederne i sterkere grad vil ivareta fagansvaret for det enkelte 
fagområdet. Denne modellen følger godt opp faktor A, samtidig som den bidrar til å 
tilfredsstille faktorene B og C. 
 
I denne modellen er det tenkt en felles kommunalteknisk enhet. Dagens kommunaltekniske 
planavdeling foreslås ledet av enhetsleder direkte, mens dagens driftsavdeling opprettholdes 
under enhetsleder. Mannskapspoolen vil da bestå som en pool og ledes av en som har det 
daglige ansvaret, og som ikke inngår i den planlagte vaktordningen. 
 
Mannskapspoolen på kommunalteknisk driftsavdeling ansees som en gunstig og effektiv 
organisering, hvor ressursene utnyttes på tvers av fagområdene vann, avløp og samferdsel 
etter behov. Kompetansen spres på flere, og organisasjonene blir mer bærekraftig. 
Mannskapspoolen er først og fremst en avdeling som skal ivareta det beredskapsmessige ved 
vann, avløp og samferdsel. Dernest skal den benyttes i den daglige driften med vedlikehold 
av de samme oppgavene. I tillegg utfører mannskapspoolen større eller mindre prosjekter 
ved ledig kapasitet. Mannskapspoolen er underlagt en avdelingsleder som administrerer og 
fordeler oppgaver i den daglige driften, og som har personalansvaret. 
 
Det skal utarbeides arbeidsinstruks for mannskapspoolen og avdelingsleder.  
På samme måte som man har superbrukere innenfor de administrative fagområdene kan 
man operere med superbrukere innen fagfeltene på drift, eksempelvis vann, avløp, 
renseanlegg, vegetasjonsfjerning, vintervedlikehold, bilparken m.m. Mannskapspoolen 
tilfredsstiller faktor A, B og C og påvirker ikke faktor D.  
 
Personalansvaret tilligger den enkelte enhetsleder og avdelingsleder. 
 
Modell 3 gir en ryddig organisering og har en klar parallell til hvordan Helse & Omsorgs-
sektoren er organisert. 

 

3.4 Felles for løsningene - stab 

Etter Sp@taket ble alle administrative funksjoner sentralisert, og bistand skulle hentes fra 
administrasjonsenheten og økonomienheten, samt at mye av arbeidet også falt på 
enhetsledere og avdelingsledere. I praksis førte dette til en tungvint ordning for de daglige 
gjøremålene, og feil bruk av ressurser, kunnskap og kompetanse. Det har i praksis også vist 
seg å være vanskelig å rekruttere ledere på kommunalteknikk med denne kombinasjonen av 
oppgaver. Det anbefales derfor for alle løsningene at det opprettes en stabsfunksjon med 
overordnet ansvar for koordinering av sektorens økonomi- og budsjettarbeid, samt bistå de 
daglige personaloppgavene. Uavhengig av valg av modell er dette avgjørende for å 
tilfredsstille faktor C. I tillegg bør arbeid med de tekniske IKS-ene og andre 
samarbeidspartnere innenfor fagområdet samles og tillegges denne stillingen.  
 
Stillingen som miljøvernrådgiver og samfunnsplanlegger må ivaretas i organisasjonen. Som 
en følge av Ernst & Young-gjennomgangen ble disse stillingen midlertidig plassert i sektoren. 
Det anbefales at disse plasseres i stab hos kommunalsjef uavhengig av valg av 
organisasjonsmodell. For begge disse stillingene tilligger det et selvstendig fagansvar og et 
utpreget overordnet tverretatlig ansvar og arbeid. Dette er stillinger som i stor grad er 
avhengig av å delta på ulike arenaer for samordning, planlegging og beslutning i kommunen, 
både i forhold til intern virksomhet og i forhold til kommunens forvaltningsoppgaver. Disse 
stillingene bør derfor ikke plasseres i en avdeling. 
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Stilling som ansvarlig for sentrums- og næringsutvikling ivaretas i organisasjonen, og 
foreslåes plassert i sektorens stab. Alternativt må denne plasseres i en rådmannsstab. 
Plasseringen av disse tre stillingene i stab tilfredsstiller faktor A og B, og har ingen påvirkning 
på faktor C. 
 
Regionkontor Landbruk har sin tilknytning til kommunen gjennom sektor for miljø og 
samfunnsutvikling både med dagens samarbeid, og i et eventuelt selvstendig 
landbrukskontor i kommunen. 
 
 

3.5 Fremtidige behov  

Som beskrevet under pkt. 2.1.2, har kommunen hatt en befolkningsvekst på drøyt 12 % de 
siste 10 årene. Fram mot 2040 er det forventet en ytterligere befolkningsvekst på cirka 33 % i 
Nittedal (kilde SSB). Dette medfører nødvendigvis økt etterspørsel etter de tjenestene 
sektoren leverer, fra kartgrunnlag og planbehandling (arealplaner og V/A-planer), til 
oppretting av nye eiendommer/seksjonering og oppmåling av disse og byggesaksbehandling, 
samt planlegging, drift og forvaltning av kommunaltekniske anlegg.  
 
Utvikling og tilrettelegging av alle typer byggeprosjekter i kommunen starter på sektor for 
miljø og samfunnsutvikling. Om sektoren ikke har kompetanse, verktøy og ressurser 
vanskeliggjøres gjennomføring av politiske vedtak og andre tiltak. 
 
Endringer i lovverk medfører at det stilles stadig større krav til kommunene hva gjelder 
gjennomføring/behandling av saker, samtidig som stadig flere oppgaver blir lagt til 
kommunen. Allerede i dag har sektoren en bemanning som er helt minimal for å løse de 
løpende lovpålagte oppgavene og følge opp politiske vedtak. Dette medfører at sektoren har 
for liten kapasitet til viktige oppgaver innen planlegging, oppfølging, oppdatering og 
kvalitetssikring. Eksempler er oppdatering av kartverk og planregister, oppdatering av 
utdaterte planer, oppfølging av ulovligheter og forurensningssaker og oppfølging av 
utbyggingsavtaler. Tilsvarende har kommunens vei-, vann- og avløpsnett med tilhørende 
kommunaltekniske installasjoner (renseanlegg, pumpestasjoner etc.) store utfordringer med 
kapasitet på anlegg og etterslep på vedlikehold. 
 
Et annet fagområde som de siste årene har fått stadig større aktualitet er forebygging og 
beredskap i forhold til risiko- og faremomenter. Sektoren har pr. i dag ikke tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse innenfor fagfelt knytet til geoteknikk, ras og flom. Dette er et fag- 
og ansvarsområde som bør forsterkes og plasseres.  
 
I forbindelse med utvikling av nye Nittedal sentrum aktualiseres behovet for et parkvesen. 
Organiseringen må vurderes på et senere tidspunkt. 
 
Forventet befolkningsvekst samt summen av etterslepet som ligger hos alle avdelinger, 
løpende oppgaver med tidsfrister og saksbehandling/gjennomføring av vedtatt plan for «nye 
Nittedal sentrum», gjør at sektoren har behov for å få en styrket bemanning på alle 
avdelinger, slik at vi kan møte de utfordringene som venter på en tilfredsstillende måte.  
 
Uavhengig av valg av modell ser sektoren behov for et felles forkontor/felles merkantil stilling 
som kan ta i mot telefoner, besvare henvendelser og utføre enkel saksbehandling. 
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Forkontoret kan være en del av staben, og slik avlaste kommunalsjefen med enkelte 
merkantile arbeidsoppgaver. 

 

4 Sammenligning av løsninger 
   
Matrisen oppsummerer vurderingen av modellene opp mot de ulike faktorene drøftet i 

kapitel 2. 

Faktor 
 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

A) Styring og ledelse - 0/+ + 

B) Kapasitet og kompetanse 0 0 + 

C) Økonomi 0 - + 

D) Bestiller-utfører-modell 0 0 0 

 
 
Matrisen fremstiller krav presentert i kapitel 1.8 i relasjon til de ulike modellene. 
 

Må-krav 
 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Legge til rette for utvikling og vekst i 
kommunen 

0 0 + 

Forsvare daglig drift for de forskjellige 
ledernivåene og sikre bærekraftig 
struktur ved fravær og sykdom 

- - + 

Gi alle arbeidstagere trygghet i.f.t. sin 
leder (nærledelse) 

- - + 

Sikre en god og effektiv utnyttelse av 
alle ressurser, både de materielle, 
menneskelige og økonomiske 

- - + 

Ivareta den faglige kjeden og 
sammenhengen mellom dagens ulike 
avdelinger 

+ + + 

Understøtte kommunens strategiske 
mål 

0 0 + 

Bør-krav    

Gi en forutsigbar beslutningskjede for 
ansatte og innbyggere 

+ + + 

5 Konklusjon og valg 

Metoden som er brukt, ender med en anbefaling på valg av organisasjonsmodell, men den er 
minst like viktig med hensyn til andre tiltak. Summen av krav gir prosjektgruppen grunnlag 
for å anbefale modell 3 som modell for sektor for miljø og samfunnsutvikling. I tillegg til selve  
organisasjonsmodellen er det listet opp en rekke tiltak i kapittel 6. 
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6 Anbefalinger 

Rådmannen anbefales å: 
 Etablere en organisering for sektor miljø og samfunnsutvikling, som beskrevet under

punkt 3.3 herunder:

 Etablere en stab for miljøvernrådgiver, samfunnsplanlegger, nærings- og
utviklingsansvarlig og rådgiver/konsulent med overordnet ansvar for økonomi-,
innkjøps- og som skal bistå personalarbeid, samt ha ansvar for arbeidet med de
tekniske IKS-ene.

 Sammenslåing av de to kommunaltekniske avdelingene til en enhet (men beholde
prinsippene rundt mannskapspoolen).

 Samle plan, byggesak og geodata i en enhet (men som egne avdelinger).

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i oppgave å videreutvikle det tverrfaglige
samarbeidet i sektoren, og med øvrige sektorer ved behov.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i oppdrag å utarbeide
stillingsbeskrivelser for alle stillinger på sektoren i prioritert rekkefølge slik at vakante
stillinger kan lyses ut raskest mulig, herunder:

 Vurdere bruk av stillingstitler og eventuelt endre disse i tråd med regel- og avtaleverk
for å gi brukere/innbyggere en enklere forståelse av hvem som er avsender.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i oppdrag å ajourføre de
stillingsbeskrivelser som trenger å endres som følge av organisatoriske endring etter
vedtak i denne sak. Dette gjøres administrativ, uten behandling i MBU.

 Lyse ut ubesatte fagstillinger, som er uavhengig av organiseringen snarest mulig.

 Lyse ut ubesatte lederstillinger iht. organisasjonskartet snarest mulig etter vedtatt
organisering.

 Organisere innkjøp med tyngdepunkt i økonomienheten, samt utarbeide stillings- og
rutinebeskrivelser for å avklare ansvarsforholdet mellom økonomienheten og de andre
enhetene, jamfør kapittel 2.2.3 og 2.3.3

 Gi enhetsleder for økonomi, i samarbeid med kommunalsjef for miljø og
samfunnsutvikling i oppdrag å arbeide for å utvide IINR sin avtaleportefølje og
konsulentbistand til medlemskommunene.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i samarbeid med økonomisjefen i
oppdrag å videreutvikle bruk av DVPro-verktøyet for å styre og kontrollere økonomien
innen sektoren, samt bidra til riktige selvkostkalkyler.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i oppdrag å utarbeide/kvalitetssikre
rutiner for interne høringer i sektoren.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i samarbeid med økonomisjefen i
oppdrag å lage et opplegg for opplæring innen økonomi og innkjøp på kort sikt, og på
lang sikt med tanke på nye medarbeidere og løpende oppdatering.

 Gi kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling ansvar for å foreta en årlig vurdering av
bemanningssituasjonen i forkant av handlingsplanprosessen, jamfør kapittel 3.5.

 Gi linjeledelsen i sektorene i oppdrag å utarbeide en opplæringsplan/
kompetansehevingsplan for sine områder, herunder:

 Fag

 Tekniske systemer/verktøy

 Lovanvendelser

 Felles fagsamling for hele sektoren og på tvers av sektorene ved behov
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SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET I 2014 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

27.2.14 01/2014 Virksomhetsbesøk til 

Miljøhuset Gnisten AS og 

Gnistregn AS. 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


27.2.14 02/2014 Prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Nittedal kommune: Oppfølging 

av vedtak. 

Revisjonen bes å gjennomføre prosjektet i henhold til 

prosjektplanen. Prosjektplanen legges til grunn for prosjektet 

Nittedal kommune: Oppfølging av vedtak. Ved eventuelle større 

endringer i prosjektplanen orienterer revisjonen kontrollutvalget 

om dette. 

NRD 


27.2.14 03/2014 Felles innledning ved Nedre 

Romerike distriktsrevisjon for 

selskapskontrollene i 

Romerike krisesenter IKS, 

ROAF IKS og Norasonde. 

Saken tas til orientering. 


27.2.14 04/2014 Eierskapskontroll i Romerike 

krisesenter IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering om ber om at:  

1. Rådmann legger frem en sak som inneholder en vurdering av et

eventuelt eierforum i 

Romerike krisesenter IKS.

2. Representantskapets medlem følger opp følgende anbefalinger:

 Det har vært krevende for kommunene å forankre egen

eierstyring inn mot representantskapsmøter

(eierstyringssløyfen) på grunn av svikt i rutinene fra

selskapets side. Representantskapet som eierorgan bør

forsikre seg om at selskapet følger dette opp.

Nittedal 

kommunestyre 


Vedlegg 3 til sak 17/2014
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

 Representantskapet bør også følge opp at selskapets styre

sikrer sluttføring av selskapets internkontrollsystem.

Revisjonene understreker at dette er forutsetningen for en

effektiv drift innenfor regler og rammer som gjelder for

selskapet.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant følger opp

disse punktene. 

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst annen

hvert år. 

27.2.14 05/2014 Eierskapskontroll i ROAF 

IKS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefaling om

at det gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

representantskapets medlemmer i Romerike

Avfallsforedling IKS.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant

følger opp disse punktene.

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst

annen hvert år.

Nittedal 

kommunestyre 


27.2.14 06/2014 Eierskapskontroll i Norasonde 

AS. 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret vil følge opp revisjonens anbefalinger,

herunder at det

 Gjennomføres bevisstgjøring av eierrollen for

eierrepresentantene i NORASONDE AS.

 Utarbeides eierstrategi.

3. Kommunestyret må påse at Nittedals eierrepresentant

følger opp disse punktene.

4. Eiermeldingen bør gjennomgås i kommunestyret minst

Nittedal 

kommunestyre 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

annen hvert år. 

27.2.14 07/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2013. 

1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til

vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013

til orientering.

Nittedal 

kommunestyre 


27.2.14 08/2014 Rapportering fra Nedre 

Romerike distriktsrevisjon. 

Saken tas til orientering. 


27.2.14 09/2014 Revisors egenvurdering av 

uavhengighet. 

Revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Nittedal 

kommune og Nittedal Eiendom KF tas til orientering. 


27.2.14 10/2014 Referater, orienteringer og 

diskusjoner. 

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 


27.2.14 11/2014 Eventuelt. Innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter og 

styremøter i ROKUS sendes kontrollutvalgets medlemmer. 


8.5.14 12/2014 
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Følgende rapportering 

sendes  

fortløpende (til 

sekretariatet) 

 Økonomisk rapportering fra rådmannen.  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

 Alle innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg (sendes rett 

til medlemmene).  

 Rådmannens rapportering av oppfølging av KS-saker (hvert kvartal). 

 Informasjon fra rådmann/enhetene vedrørende eventuelle mislighetssaker og 

anmeldelser.  

I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte).  

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av 

disse. 

 Tiltaksplan – oppfølging/behandling 

 Oppfølging av KS-saker. 

Aktuelle forhold tatt med i 

årsplanen, eventuell 

oppfølging diskuteres i 

kontrollutvalget og 

spesifiseres nedenfor 

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, vil vi be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende 

områder: 

 Rådmannens interne kontroll 

 Delegasjonsreglement og praktisering av delegasjoner 

27.2.14  Virksomhetsbesøk til: 

o Miljøhuset Gnisten AS og Gnistregn AS  

8.5.14  Oversikt over organiseringen i teknisk sektor, jf. KU sak 27/2013. 

 Halvårlig sak om varslingssaker i Nittedal kommune. 

 Sak om kartlegging av vedlikeholdsetterslepet i Nittedal kommune 2013 v/Nittedal-

eiendom KF. 

12.6.14  Orientering fra daglig leder, Nina Neset, i Romerike Revisjon IKS.  

18.9.14  Virksomhetsbesøk til:  

o Romerike Krisesenter IKS  

20.11.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrollutvalget i Nittedal kommune 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker. 

27.2.14   

8.5.14  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013. 

12.6.14   

18.9.14   

20.11.14  Orientering om plan for revisjonsstrategi for revisjonsåret 2014. 

 

 

 

 

 

  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon. 

1
 

 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
27.2.14  Prosjektplan – Nittedal kommune: Følges vedtak opp. 

8.5.14   

12.6.14  Gjøre en vurdering av forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2013-

2016.  

18.9.14  Kontrollutvalget vil be administrasjonen om en sluttrapport vedrørende 

kommunestyrets vedtak i sak 56/13 - Anskaffelser og kontraktsoppfølging – 

kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling..   

20.11.14  Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt - Nittedal kommune: Følges vedtak opp. 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll. 

2
  

 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
27.2.14  Behandling av selskapskontroller for:  

o ROAF IKS  

o Norasonde AS  

o Romerike Krisesenter IKS 

8.5.14   

12.6.14  Bestille eierskapskontroll på Nedre Romerike Vannverk IKS, jf. plan for 

selskapskontroll 2013 - 2016. 

 Gjøre en vurdering av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2013-2016. 

18.9.14   

20.11.14   

 

 

 

 

                                                 
1
 Plan for forvaltningsrevisjon for 20xx-20xx, vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx.  

2
Plan for selskapskontroll for 20xx-20xx ble vedtatt i kommunestyret xx.xx.xx. . 
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Tilsyn med revisjonen 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

Revisjonen orienterer løpende om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2014.  

Revisjonens plan for Nittedal kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

27.2.14  

8.5.14  

12.6.14  Kontrollutvalget og Romerike Revisjon IKS utarbeider en skriftlig avtale om

finansiell- og forvaltningsrevisjon i 2014.

18.9.14  

20.11.14  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
3

 Oppdragsansvarlig revisors (både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) avgir

skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Budsjettbehandlingen 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
27.2.14  

8.5.14  

12.6.14  

18.9.14  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2015 legges fram for

kontrollutvalget.

 Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets

behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4).

20.11.14  

Kontrollutvalgets rapportering 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
27.2.14  Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 behandles og oversendes deretter

kommunestyret til orientering.

8.5.14  

12.6.14  

18.9.14  

20.11.14  Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret.

3
 http://www.nkrf.no 
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 Torsdag 12. juni 2014, kl. 18:00.

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 
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