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BAKGRUNN
Generelt
Kommunale formålsbygg er tjenesteproduksjonens forlengede arm og en av
bærebjelkene i den kommunale velferdsproduksjonen.
Kommunens kraftige vekst de senere år har ført til et behov for mer areal, og
fokus har derfor i hovedsak vært å bygge nye bygg.
Bygningsvedlikeholdet i kommunen er nedprioritert over mange år.
Konsekvensene er at kommunen i tiden framover må gjennomføre store og
kostnadskrevende utbedringer på noen av formålsbyggene, for å løfte disse
opp igjen til en akseptabel standard. Som følge av et nedprioritert vedlikehold
har også noen av de tekniske anleggene gått ut på dato, og kostnadene for
energi, renhold, akutte reparasjoner m.m. er blitt uforholdsmessig høye.
Som følge av store kapitalkostnader for bygging av nye bygg, vil kommunens
muligheter til å komme à jour med vedlikeholdsetterslepet være krevende.
Kommunen har også større bygningsareal enn den trenger, som igjen påfører
kommunen unødvendige driftskostnader.
For å begrense de store, kostnadskrevende utbedringsprosjektene som må
gjennomføres år om annet, er det mer lønnsomt for kommunen å satse på et
langsiktig verdibevarende bygningsvedlikehold.
Årsakene er sammensatte, men det er mulig å peke på følgende:
l

Det har ikke vært kultur i kommunen for å utvikle en strategi for 		
eiendomsforvaltningen med tilhørende vedlikeholdsstrategier.

l

Nødvendig informasjon om den kommunale eiendomsforvaltningen kommer
ikke fram til kommunestyret, for å gjøre det mulig for kommunestyret å
forvalte eiendommene på en forsvarlig og god måte. Konsekvensen er at
kommunestyret kontinuerlig velger å prioritere finansiering av kortsiktige
driftsoppgaver til kjernevirksomheten (helse, skole og barnehage) framfor
langsiktige tiltak til fremme av verdibevarende vedlikehold av de kommunale
bygningene. Administrasjonen har heller ikke synliggjort de uheldige 		
konsekvensene av denne prioriteringen på en tilfredsstillende måte.

l

Eierne (kommunestyret) av den kommunale bygningsmasse er valgt inn
for å være ombud for brukerne av kommunale tjenester og i mindre grad
representanter for eieren av bygningene.

Plan for eiendomsforvaltning
Rådmann ser derfor et behov for å utarbeide en strategisk
eiendomsforvaltningsplan, med fokus på blant annet organisering,
bygningsvedlikehold, arealeffektivisering og å redusere noen av driftskostnadene
knyttet til den kommunale eiendomsforvaltningen.

Del I Strategisk del 2011 - 2022

3

Rådmannen fremmet sak til kommunestyret 28.10.2009, med følgende vedtak:
Det opprettes et ad-hoc utvalg med 3 medlemmer. Utvalgets mandat er å utarbeide en strategiplan for
eiendomsforvaltningen i Gjerdrum kommune i tråd med saksframlegget. Utvalget består av følgende
medlemmer:
1. Alex Fredsvik (H)
2. Jens Merlid (Ap)
3. Magne Kogstad (Krf)
Som leder velges Alex Fredsvik (H)
Kostnader til eventuelle utredninger dekkes innenfor eiendomsforvaltningens budsjetter.
Et utkast til strategiplan legges fram for kommunestyret i startfasen på neste budsjettprosess, senest
medio september 2010.
For øvrig skal utvalget følge Reglement for ad-hoc utvalg i Gjerdrum kommune vedtatt i kommunestyret
30.10.2007.
En representant for eiendomsforvaltningen, samt en representant for virksomhetene som er bruker av
byggene skal i tillegg utnevnes av rådmannen.
Virksomhetsleder Elsa Kogstad er oppnevnt som representant for virksomhetene, virksomhetsleder
Tom Foss som representant for eiendomsforvaltningen og Britt Johannessen er oppnevnt som utvalgets
sekretær.
Utvalget har i ettertid blitt utvidet med ytterligere to representanter, Aud Barsnes (Sp) og Gro I. Rossland
(Ap). Utvalget har totalt syv medlemmer.
Utvalget har gjennomført til sammen 9 møter og besøkt Sørum og Nittedal kommuner. Medlemmene har
tilegnet seg informasjon og kunnskap om hvordan den kommunale eiendomsforvaltningen organiseres
og gjennomføres i andre kommuner og om eiendomsforvaltning generelt.
De drøftinger og anbefalinger som utvalget gir er i tillegg basert på følgende temahefter om kommunal
eiendomsforvaltning:
l
l
l
l
l
l
l
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Norsk kommunalteknisk forening – Bedre eierskap til kommunens bygninger
Norsk kommunalteknisk forening – Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – veileder for 			
folkevalgte og rådmenn
Norsk kommunalteknisk forening – Årshjulet for godt eierskap
Norsk brannvernforening – Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg – modul 1 og 2
Norsk kommunalteknisk forening – Kartlegging av beste praksis for interne husleieordninger
Kommunal- og regionaldepartementet – Veileder om husleieordninger
NOU 2004:22 Velholdte bygg gir mer til alle

Del I Strategisk del 2011 - 2022

Behandling av plan for eiendomsforvaltning
Planen er delt i en strategisk del og en mål- og handlingsdel. Strategiske del rulléres hvert 4. år, mens
mål- og handlingsdelen rulléres hvert år. Planen inngår i kommunens helhetlige plan- og styringssystem.

Begrepsavklaring
Eiendomsforvaltning
Å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er eierens ansvar. Videre å betale
skatter og avgifter og å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler.
FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold)
Forvaltning; Skatter og avgifter, forsikringer, administrasjon
Drift; Løpende drift, renhold, energi, vann og avløp, avfallshåndtering, vakt og sikring
Vedlikehold; Planlagt vedlikehold, utskiftinger
Verdibevarende vedlikehold
Å opprettholde verdien på bygningen gjennom levetiden ved å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold
Tilstandsgrad
Tilstanden angis med tilstandsgrader i hht NS 3424, gradering av tilstand fra 0 til 3
Tilstandsgrad

Symptomer

Innebærer

0

Ingen symptomer

Meget god standard uten feil og mangler og kun ubetydelig slit og
elde fra nybyggstandard

1

Svake symptomer

God tilfredsstillende standard, hvor alle lover og forskrifter er
ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard

2

Middels kraftige
symptomer

Et visst omfang av feil og mangler som krever teknisk utbedring og/
eller avvik fra lover og forskrifter

3

Kraftige
symptomer

Omfatter skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for
teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter

Konsekvensgrad
Konsekvensen angis med konsekvensgrad i hht NS 3424, gradering av konsekvens fra 0 til 3
Konsekvensgrad

Konsekvens

Beskrivelse av konsekvens

0

Ingen konsekvenser

l

1

Små konsekvenser

2

Middels store
konsekvenser

3

Store konsekvenser

Sikkerhet (f.eks bæreevne,
brannsikkerhet)
l Helse/miljø (f.eks luftkvalitet, støynivå)
l Estetikk (f.eks overflater)
l Økonomi (f.eks vedlikehold, utskiftinger)
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STATUS
Hva eier kommunen?
Kommunen eier pr. 2010 totalt 90 eiendommer og ca 30 bygninger. 15 formålsbygg, 15 boligbygg med til
sammen 58 boenheter og 60 ubebygde eiendommer. Se vedlegg 5.
Kommunen eier ikke kirkene. Det er Gjerdrum og Heni sogn v/Meninghetsrådet som er juridisk eier av
kirkebyggene i kommunen. I flg kirkelovens §15 har imidlertid kommunen plikt til å utrede og bekoste
utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker.

Organisering
Oppgavene i forbindelse med den kommunale eiendomsforvaltningen har tidligere vært delt mellom
virksomhetene og Teknisk etat. For å samle alle oppgaver på ett sted og å rendyrke den kommunale
eiendomsforvaltningen ble det i september 2008 opprettet en egen virksomhet for forvaltning av de
kommunale eiendommene. Dette gir bedre oversikt over alle utgifter knyttet til eiendomsforvaltningen,
sammenligne seg med andre kommuner og videreutvikle den kommunale eiendomsforvaltningen på en
bedre måte.
Eiendomsforvaltningen er i dag organisert på linje med kommunens øvrige virksomheter.
Organisering av administrasjonen i Gjerdrum kommune:

Organisering Eiendomsforvaltningen:
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Ressurser til disposisjon
Bemanning
Eiendomsforvaltningen har pr. 1. Januar 2010 totalt 9,5 årsverk, hvor av:
l 1,0 virksomhetsleder
l 0,5 merkantil
l 1,0 prosjektleder
l 0,5 boligkonsulent
l 0,5 renholdskonsulent
l 1,0 vedlikeholdsingeniør
l 5,0 driftsoperatører
Driftsavdelingen er lokalisert på den gamle brannstasjonen, sammen med den operative delen av
virksomheten for kommunaltekniske anlegg.
Økonomi
Budsjett Eiendomsforvaltningen 2010 (mill kr):
Driftsinntekter

-5,0

Driftsutgifter

26,8

Driftsresultat

21,8

Dersom kapitalutgifter på 21,5 mill for lån til eksisterende og ny bygningsmasse legges til driften, vil
de samlede utgifter for kommunens eiendomsforvaltning være 43 mill kroner, tilsvarende 17 % av
kommunens samlede driftsutgifter.
Kommunens samlede utgifter for eiendomsdrift (mill kroner)

Verdi og verditap av fast eiendom
Regnskapet 2009 (mill kr):
Faste eiendom
Anlegg

Verdi i 2009

Verditap i 2009

365,0

7,8

26,5

4,0

Bruk av bygningene
Bruk av kommunens formålsbygg
Det meste av arealet i kommunens formålsbygg brukes av virksomhetene. Resten av arealet leies ut til
private næringsdrivende og lag/foreninger eller er ikke i bruk.
Del I Strategisk del 2011 - 2022
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Utleie av kommunale boliger
De kommunale boligene betegnes som omsorgsboliger og
gjennomgangsboliger.
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og
bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboeren etter behov skal
kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Boligen er øremerket til pleie- og
omsorgsformål og kommunen har tildelingsrett til omsorgsboligene.
En gjennomgangsbolig er en bolig som er forbeholdt personer i en vanskelig
livssituasjon og som har vanskeligheter med å skaffe seg egen bolig.
De kommunale boligene er skjermet fra det ordinære boligmarkedet.

Bygningsvedlikehold
I 2002 ble det utarbeidet et strategidokument ”Hovedplan bygg 2003 – 2011”,
som ble forelagt formannskapet høsten 2002 med følgende anbefaling fra
rådmann:
l

l

l

Hovedplanen bes lagt til grunn for budsjettbehandlingen 2003 og 			
økonomiplanen 2003-2006.
Ved nybygging/anskaffelse av nye bygg skal alltid driftsfølgevirkningene 		
tallfestes. Dette ved at det også må tas høyde for - og avsettes nødvendige
midler til drift og vedlikehold.
Det vurderes opprettelse av egen ekstern eiendomsavdeling (AS/IKS).
Med ansvar for drift, vedlikehold og nybygging/anskaffelser av nye bygg.

Hovedmålet i planen er at innen 2010 skal kommunens bygningsmasse
være oppgradert bygningsmessig, inkludert tekniske anlegg, slik at disse
tilfredsstiller krav i lov og forskrifter. Dette er i planen beregnet å koste
totalt 72 mill kroner. Planen ble forelagt formannskapet i 2002, og er tatt til
etterretning.

”

Høsten 2008 engasjerte eiendomsforvaltningen Multiconsult AS for å
gjennomføre en forenklet tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse.
Multiconsult beregnet vedlikeholdsetterslepet til mellom 115 og 135 mill
kroner.

Multiconsult sin oppsummering, sitat:
I sum fremstår Gjerdrum kommunes bygningsmasse som noe dårligere
vedlikeholdt når man sammenligner med offentlig bygningsmasse generelt.
Et samlet teknisk investeringsbehov de neste 10 årene på ca 135 mill kr, vil
bringe bygningsmassen opp til gjennomgående god teknisk tilstand, må ses i
sammenheng med normalt vedlikehold i perioden.

Rapportering

Rapportering om den kommunale eiendomsforvaltningen inngår i rådmannens
ordinære rapportering til formannskap og kommunestyre. Det rapporteres
hvert tertial og ved årets slutt (årsmelding).
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UTFORDRINGER

1. Sørge for et langsiktig, verdibevarende vedlikehold. Forsømt vedlikehold over mange år er det mest
presserende og er en stor utfordring for kommunen. Noen av bygningene er i dårlig forfatning og
det årlige verditapet er stort. Det har også oppstått et unødvendig stort energiforbruk pga mange
nedslitte tekniske anlegg, trekkfulle vinduer m.m. Kommunen har ikke utarbeidet tilstandsanalyser
og vedlikeholdsplaner for bygningsmassen, og det finnes heller ingen strategi for prioritering av
vedlikeholdstiltak. For eksempel at avvik som følge av brudd på lov og forskrifter må prioriteres foran
alminnelige vedlikeholdsoppgaver.
2. Komme i kapp vedlikeholdsetterslepet. Vedlikeholdsetterslepet må i regnskapsmessig sammenheng
betraktes som en oppgraderinger og ikke vedlikehold, og finansieres ved hjelp av låneopptak. Store
kapitalkostnader til nye bygg begrenser imidlertid kommunens handlefrihet og mulighet til å komme i
kapp vedlikeholdsetterslepet de nærmeste årene.
3. Synliggjøre utgiftene der de oppstår. Det er brukerne som i det vesentlige påvirker forbruket av
energi, renhold og vann, men det er eiendomsforvaltningen som i dag har budsjettansvaret for dette.
Brukerne har derved få incentiver for å påvirke forbruket.
4. Bruke bygningsarealet mer effektivt. Tilsvarende som for energi og renhold blir ikke utgiftene ved bruk
av bygningsarealet synliggjort for brukerne. Brukerne har derved få incentiver for å være bevisst om å
bruke bygningsarealet så effektivt som mulig.
5. Redusere unødig ressursbruk. Typiske driftsoppgaver meldes inn til administrasjonen i stedet for
direkte til driftsavdelingen. Dette medfører at for mange blir involvert i samme sak, og unødvendig
mye tid og ressurser går tapt. Egen driftsavdeling og system for brukerne til å melde inn oppgaver og
avvik er etablert, men det vil ta noe tid før dette fungerer tilfredsstillende.
6. Bedre samarbeidet mellom virksomhetene. Tjenestevirksomhetene er satt til å bistå
eiendomsforvaltningen ved tildeling av de kommunale boligene. Samarbeidet er pr. i dag ikke godt
nok og det blir flere unødvendige avbrudd i leieforholdene, som igjen reduserer leieinntektene.
7. Sørge for at inntektene dekker utgiftene. Husleieinntektene for de kommunale boligene er
sannsynligvis ikke store nok til å dekke utgiftene for kapital, forvaltning, drift og vedlikehold.
8. Bedre rapporteringen. Rapportering fra rådmann til kommunestyret om den kommunale
eiendomsforvaltningen er for dårlig, og gir ikke kommunestyret god nok informasjon for å ivareta sitt
eieransvar på en forsvarlig måte.
9. Meddele visjon og målsetting. Visjon og målsetting for den kommunale eiendomsforvaltningen er
enda ikke godt nok innarbeidet i organisasjonen.
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MÅL OG STRATEGI
Kommunal eiendomsforvaltning må innrettes slik at den bidrar til at eiendommene og bygningsmassen
til en hver tid er tilpasset kommunens primæroppgaver, og å gi brukerne gode rammevilkår og effektive
bygg til lavest mulig kostnad over tid.

Hva trenger kommunen?
Hensiktsmessige, funksjonelle lokaler er en viktig produksjonsfaktor for brukerne og har stor betydning
for brukervirksomhetens produktivitet og kvaliteten på de tjenestene den leverer.
Sitat NOU 2004:22: ”Brukernes behov og krav til lokalene er av helt grunnleggende betydning for
kostnadsnivået til investering og drift av bygningene og må derfor vurderes grundig og kritisk. Det er de
færreste brukskravene som kan fastsettes utelukkende på et vitenskapelig, objektivt grunnlag. På de fleste
områder er brukernes behov og krav mer eller mindre usikre, uklare, subjektive og situasjonsbetingede.
Dersom kravstilleren for eksempel må dekke de kostnadsmessige konsekvensene, vil de fleste kravene
også ha en betydelig kostnadselastisitet.”

Hvordan kan kommunen forvalte eiendommene sine?
Kriterier for god eiendomsforvaltning (NOU 2004:22)
l
l
l

l

At det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen
At det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen
Generelle delkriterier:
o Effektiv arealutnyttelse
o Godt, verdibevarende vedlikehold
o Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning
o Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter
o Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen
o Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter
At lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

Rammebetingelser
Riktige økonomiske rammebetingelser må legge til rette for rasjonelle beslutninger i et langsiktig
perspektiv. Erfaring viser at det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig. Effektene av
dårlig vedlikehold rammer imidlertid ikke umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det
være fristende eller til og med nødvendig å skjære ned på vedlikeholdet. De negative virkningene
for eiendommens verdiutvikling, for brukerens verdiskaping og i form av økte kostnader til
reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først synlige på noe lengre sikt. Det er derfor viktig at
eiendomsforvaltningens økonomiske rammebetingelser er tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige
karakter.
På områder som er særlig relevante for brukernes helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet/ universell
utforming, er brukerkravene søkt ivaretatt på et minimumsnivå gjennom lovhjemlede krav. Det er en
selvfølge, særlig for kommunal eiendomsforvaltning, at den skal ivareta de krav som lovgivningen stiller.
Det kreves både juridisk og teknisk kompetanse i eiendomsforvaltningen for å kunne ivareta kravene på
forsvarlig måte. Det kreves dessuten en kontinuerlig oppdatering for å være tilstrekkelig orientert om et
omfattende lov og regelverk som er under fortløpende utvikling.
Anbefaling
Forvalter gjennomfører et dialog-/orienteringsmøte med kommunestyret i forbindelse med den årlige
rapporteringen eller i forkant av budsjettprosessen
10
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Organisering
Den vanligste måten å ivareta eiendomsforvaltningen i kommunene på, er at denne er organisert i en
enhet under rådmannen. Enheten får bevilget budsjettmidler som dekker forvaltning, løpende drift,
vedlikehold etc. Modellen er enkel å administrere og fungerer bra i mindre kommuner. Der rådmannen
har god kjennskap til kostnader ved bygging og drift av kommunens bygninger og hvor det er politisk
vilje og økonomisk evne til å budsjettere med et riktig vedlikehold, kan denne modellen fungere bra.
Alternative organisasjonsformer kan være kommunalt foretak (KF) eller interkommunalt selskap (IKS).
Kommunalt foretak (KF)
Som et annet alternativ kan modell med kommunalt foretak (KF) innføres, med eget styre på siden av
rådmannen. Kostnadsdekkende husleie innføres, basert på at eiendomsforvaltningen organiseres og
driftes tilnærmet slik en profesjonell forvalter vil drifte sine bygninger. Eiendomsenheten får i prinsippet
ikke lenger et budsjett fra kommunestyret, men får sine inntekter fra virksomhetene som betaler
husleie for å benytte bygningen. Husleien omfatter kapital-/avskrivingskostnader og kostnader til
forvaltning, drift og vedlikehold. Den delen av husleien som ikke er knyttet til kapitalkostnadene er det
eiendomsforvalteren som i utgangspunktet disponerer i budsjettet for å dekke utgifter til forvaltning, drift
og vedlikehold. Den delen av husleien som er knyttet til kapitalkostnadene disponeres i utgangspunktet
av kommunestyret til betjening av gjeld eller avsetninger til reinvesteringer.
Når det gjelder nyinvesteringer er det mest vanlig at kommunestyret bevilger investeringsrammen direkte
til eiendomsforvalteren som har ansvaret for å gjennomføre investeringen på vegne av kommunen.
Interkommunalt selskap (IKS)
Eiendomsforvaltningen kan også organiseres som et interkommunalt selskap (IKS). Denne
organisasjonsformen er regulert i en egen lov om interkommunale selskaper og er ment å være
skreddersydd for interkommunalt samarbeid om selvstendig tjenesteproduksjon og annen økonomisk
virksomhet. Organisasjonsformen er en egen juridisk enhet hvor bare kommuner og fylkeskommuner kan
være deltakere. Organisasjonsformen har et styre og en daglig leder som står ansvarlig for forvaltningen
av selskapet. Deltageres myndighet i selskapet skal utøves via et representantskap som er selskapets
øverste myndighet.
Valg av organisasjonsform
Et alternativ kan være organisasjonsformen KF, og å innføre kostnadsdekkende husleie.
En slik organisering av den kommunale eiendomsforvaltningen vil medvirke til at:
Bygningenes kostnader blir synliggjort for alle, og et økt incitament til å vurdere denne kostnaden opp
mot personalkostnader og andre kostnader.
l
Beslutningstaker (kommunestyret) får bedre styringsinformasjon
l
Det blir en klarere rollefordeling mellom eier (kommunestyret), forvalter og bruker.
l
På sikt vil synliggjøring av alle kostnader og konsekvenser av manglende vedlikehold, kunne gi et mer
planlagt og systematisk vedlikehold.
l
På sikt vil incitamenter for å redusere kostnader kunne gi bedre arealeffektivitet, en bedre tilpasning
av arealbruken, sambruk, og at eiendomsforvaltningen kan leie ut eller selge lite effektiv
bygningsmasse.
l

Utvalget vurderer imidlertid at kommunens bygningsmasse foreløpig er for liten til å gi stor nok effekt i
forhold til ressursbruk. Utvalget vil ikke anbefale denne organisasjonsformen.
En god organisasjonskultur er imidlertid det viktigste for å nå målene. En organisasjonskultur som
fremmer felles holdninger og mål, godt samarbeid mellom politisk nivå, kommunens ledelse og
administrasjon, virksomhetene og eiendomsforvaltningen, bidrar til optimal prioritering av ressursene
for kommunen totalt og dermed til fokus på god eiendomsforvaltning i et langsiktig perspektiv.
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Organisasjonskulturen påvirker i stor grad hvilke løsninger og prioriteringer som blir gjort i en
organisasjon. Med en god organisasjonskultur kan man oppnå mye selv om den formelle organiseringen
ikke er ideell.
Anbefaling
At den kommunale eiendomsforvaltningen beholdes som enhet under rådmannen men at den løftes opp
til rådmannens stab.

Roller – ansvar og myndighet
Organiseringen av eiendomsforvaltningen bør ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av
eiendommen. Disse rollene har ulike funksjoner og ansvar i forhold til eiendommen, i forhold til hverandre
og i forhold til omgivelsene.
Kommunestyret ivaretar eierrollen, rådmann v/eiendomsforvalter ivaretar forvalterrollen og den enkelte
skole, helse og omsorgsenhet osv. ivaretar brukerrollen for sine respektive bygninger.
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar i forhold til eiendommens kreditorer, de lånegivere
og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndigheter, naboer
og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. Eieren har også ansvar overfor brukerne av
eiendommen.
Rollene har også ulike funksjoner i forhold til eiendommen, som danner grunnlaget for de relasjonene
rollene har i forhold til hverandre. Funksjoner og relasjoner er vist stikkordsmessig i nedenstående figur.

Eierrollen ivaretar eiendomsretten og de strategiske funksjonene som knytter seg til eierskapet av
bygningen. I forhold til forvalterrollen er eierrollen oppdragsgiver. I forhold til interne kommunale brukere
stilles bygningen til rådighet ved at det fattes beslutning om dette. For andre brukere bør det inngås en
leieavtale eller gis en formell tillatelse til bruken, som regulerer ansvaret.
Det er kommunestyret som har det overordnede eieransvaret for alle eiendommene som kommunen eier.
Videre er ordføreren kommunens rettslige representant, jf. kommuneloven § 9 nr. 3, 2. ledd.
I det daglige er det administrasjonen som ivaretar (forvalter) kommunestyrets (eiers)
eieroppgaver, og det er viktig at administrasjonen har gode rapporteringsrutiner, som gjør det mulig for
eier å ivareta sitt eieransvar på en forsvarlig måte.
Forvalterrollen kjennetegnes primært av å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen.
Forvaltningen innebærer også å ivareta andre funksjoner på vegne av eieren, eventuelt å forestå utleie og
særlig å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukeren.
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Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet, som for eksempel skolen, men også av
den sentrale fagadministrasjonen (skolesjefen) og kommunestyret som ansvarlig for skoletilbudet.
Kommunestyret vil derfor kombinere rollene som eier og bruker på et overordnet, strategisk og
økonomisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med begge rollene. Andre brukere av
kommunale eiendommer kan være frivillige organisasjoner.
Når kommunen har ansvaret for brukervirksomheten, er det erfaringsmessig en tilbøyelighet til at
oppmerksomheten rettes mot brukervirksomheten, og at oppgaver og ansvar om eierskap til bygningen,
blir lavere prioritert. Dette går særlig ut over vedlikeholdet av eiendommen.
Nivået på den kommunale eiendomsforvaltning har stor betydning for brukernes virksomhet, effektivitet,
trivsel, helse og miljø. Et godt gjensidig samarbeid mellom bruker og forvalter er av stor betydning og
interesse for begge parter.
Fordeling av ansvar – roller og myndighet
Kommunen har fram til i dag hatt liten fokus på roller, ansvar og myndighet i forbindelse med egen
eiendomsforvaltning, og oppgavene har vært spredt på flere. Oppgavene har vært delt mellom
den enkelte virksomhet, Teknisk etat, økonomiavdelingen og kontorsjef. Ansvaret for tilsyn, drift og
vedlikehold av bygningsmasse har vært delt mellom virksomhetene og Tekniske etat, økonomikontoret
har hatt ansvaret for forsikringer bygg og anlegg og kontorsjefen hatt ansvaret for kjøp, salg og utleie av
ubebygde eiendommene. Med større fokus på roller, ansvar og myndighet er det bedre at alt (forvaltning,
drift, vedlikehold) om den kommunale eiendomsforvaltningen samles på ett sted.
Anbefaling
Alle områder (forvaltning, drift, vedlikehold, kjøp, salg, innleie, utleie) innen den kommunale
eiendomsforvaltningen samles hos eiendomsforvalteren.

Kompetanse
Eiendomsforvaltning er en kompleks og flerfaglig virksomhet, som krever både teknisk, økonomisk
og juridisk kompetanse. Organisasjonens kompetanse, motivasjon og evne til å kommunisere er
avgjørende for å oppnå en god eiendomsforvaltning. Kompetanse er essensielt for å fremskaffe gode
beslutningsunderlag og dermed en god utnyttelse av ressursene. For at samspillet mellom eier, bruker
og forvalter skal være problemløsende og effektivt, er en gjensidig avklaring av rolleforståelse og klare
ansvarsforhold hos de aktuelle aktørene helt essensielt. Uklare forhold når det gjelder forvaltnings- og
vedlikeholdsoppgaver, fører i mange tilfeller til at oppgaver ikke blir utført, og til konflikter om hvem som
har ansvaret og hvem som må bære kostnadene.
Anbefaling
Alle ansatte skal ha årlig faglige oppdateringer innen sitt fagområde

Bruk av bygningene
Bruk av kommunens formålsbygg
Det meste av arealet i kommunens formålsbygg brukes av virksomhetene. Noe areal leies ut til
næringsdrivende og lag/foreninger eller er ikke i bruk.
Ingen av avtalene med de næringsdrivende eller lag/foreninger har en leie som dekker de utgiftene som
kommunen har ved å eie og drifte disse arealene. For to av avtalene beregnes ikke leie, men er avtalt
gjenytelser, ved at leietaker skal sette i stand og drifte lokalene.
Med bakgrunn i et behov for ytterligere areal for kommunen tjenesteproduksjon i årene framover, kan det
være nødvendig å reforhandle eller avvikle disse avtalene.
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Utlån av kommunale bygninger/lokaler til kommunens lag og foreninger bør baseres på et velfungerende
utlånsreglement. Gjeldene utlånsreglement for skolene bør revideres og omfatte alle kommunens
bygninger.
Anbefaling
Alle gjeldende utlåns- og leieavtaler som kommunen har inngått i sine formålsbygg bør gjennomgås på
nytt og reforhandles, eventuelt avvikles, med bakgrunn i kommunens eget behov for ytterligere areal for
sin tjenesteproduksjon.
Gjeldene utlånsreglement for skolene revideres,til å omfatte alle kommunens formålsbygg.

Utleie av kommunale boliger
For de kommunale boligene bemerkes:
l
Det er stor slitasje på mange av de kommunale boligene, som medfører at det ofte er behov for å 		
gjøre omfattende utbedringer.
l
Sammensetningen av de kommunale boligene (den samlede boligporteføljen) er sannsynligvis ikke i
samsvar med dagens behov og det bør utarbeides en plan som redegjør for framtidig behov.
l
Inntektene fra husleien er i dag sannsynligvis ikke store nok for å dekke utgiftene kommunen har med
å eie og forvalte disse boligene.
Innskuddsordning
For de fleste av kommunens omsorgsboliger betaler leietaker et innskudd. Innskuddene ble i 2002
benyttet til å delfinansiere det siste byggeprosjektet for sykehjem og omsorgsboliger.
Innskuddsordningen har i dag flere uheldige sider:
l

l

l

l

Mange av søkerne er minstepensjonister og er uten egenkapital. Ved tildeling av bolig er det derfor 		
nødvendig å ta økonomiske hensyn.
Ordningen medfører at kommunen må yte lån til de av søkerne som ikke har egenkapital. Med 		
begrensede lånemidler til rådighet, er det uheldig for kommunen å bruke disse midlene til dette
formålet.
I noen tilfeller er leieforholdet av kortvarig karakter, og beboeren må flyttes over til sykehjem eller
faller fra. Innskuddet må deretter indeksreguleres og tilbakeføres.
Ordningen hindrer fleksibilitet, som f.eks ved å samlokalisere personer med samme behov

Ordningen er ikke ment å benyttes til dette formålet, og kommunen har i ettertid finansiert
byggeprosjektet i sin helhet ved et ordinært låneopptak.
Anbefaling
Alle de kommunale boligene takseres, for å finne grunnlaget for beregning av gjengs leie. En eventuell
heving av husleie fra dagens nivå til gjengs leie må fremmes som en egen sak til kommunestyret, hvor
også alle sosialfaglige forhold belyses.
Det bør utarbeides en tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan for de kommunale boligene.
Det utarbeides en plan for å finne det framtidige behovet og størrelser på de kommunale boligene.
Det fremmes en egen sak til kommunestyret om avvikling av gjeldene innskuddsordning for kommunens
omsorgsboliger.
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Bygningsvedlikehold
Multiconsult AS utarbeidet i 2008, på oppdrag fra KS, en rapport om
vedlikeholdsetterslepet for den kommunale bygningsmassen i Norge. I denne
rapporten er vedlikeholdsetterslepet for den kommunale og fylkeskommunale
bygningsmasse i Norge beregnet til mellom 94 og 142 mrd kr, avhengig av
hvilket ambisjonsnivå man ønsker å legge seg på.
Normalt baseres vedlikeholdsstrategien på et verdibevarende vedlikehold,
dvs. å opprettholde verdien på bygningene gjennom levetiden, ved et
tilfredsstillende vedlikehold.
I rapport fra Multiconsult AS fra september 2008 er oppgraderingsbehovet og
det langsiktige verdibevarende vedlikeholdet illustrert i nedenstående figur:

Pkt 1 (rød) illustrerer tilstanden for den kommunale bygningsmasse pr. 2008,
pkt 2 (grønn) illustrerer ønsket nivå for den kommunale bygningsmasse og pkt
3 illustrerer ønsket utvikling.
Verdibevarende vedlikehold
Verdibevarende vedlikehold betyr å opprettholde verdien på bygningen
gjennom levetiden, ved å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold.
Multiconsult har i sin rapport fra september 2008 beregnet at norm for
verdibevarende vedlikehold er kr 170 kr/m2/år.
Budsjettert vedlikehold for Gjerdrum kommune i perioden 2007 – 2010:

Vedlikehold (mill)
Areal (m2)
Vedlikehold/m2/år

2007

2008

2009

2010

2,4

1,5

3,5/6,4*

4,8

27350
89

27350
54

31850
110/201*

31850
150

*) = Inklusive regjeringens krisepakke på 2,9 mill. Budsjett øker fra 3,5 mill til
6,4 mill og vedlikehold/m2/år øker fra kr 110 til kr 201.
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Vedlikeholdsstrategi
Vedlikeholdsstrategien for mindre kommuner bør i praksis være behovsprøvd. Behovet bør baseres
på tilstandsanalyser og en godt gjennomarbeidet vedlikeholdsplan, basert på en faglig vurdering og
prioriteringer, for eksempel relatert til målbare krav:
1. At ingen bygningsdel eller komponent skal ha tilstandsgrad = 3 eller tilstandsgrad = 2
2. At ingen bygningsdel eller komponent skal ha tilstandsgrad = 3, men kan godta utvalgte tilstandsgrad
=2
Se begrepsavklaring om tilstandsgrad.
Avvik fra kravene vil gi grunnlag for anbefalte tiltak som således kan planlegges og igangsettes.
Anbefaling
l
Bygningsvedlikeholdet behovsprøves.
l
Vedlikeholdsstrategien baseres på tilstandsanalyser og en godt gjennomarbeidet vedlikeholdsplan, 		
basert på en faglig vurdering og strenge prioriteringer.
l
For å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, må midlene som avsettes til vedlikehold være høyere enn 		
gjeldene norm for opprettholdelse av verdien av bygningene, som i 2008 er beregnet til kr 170/m2.
l
Det målbare kravet for vedlikeholdet bør være at ingen bygningsdel eller komponent skal ha 			
tilstandsgrad = 3, men kan godta utvalgte tilstandsgrad = 2.

Arealeffektivisering
Brukernes behov for funksjonelle, tilgjengelige og driftseffektive bygninger bidrar for å sikre tilstrekkelig
kvalitet i tjenesteytingen.
Arealeffektiv bruk og lengre levetid for bygningene bidrar ved at færre kvadratmeter bygges, sjeldnere
riving eller ombygging og ressurser til forvaltning, drift og vedlikehold reduseres (mindre areal å drifte).
Arealeffektivitet kan oppnås ved økt bevissthet på sambruk og bruksintensitet av de lokalene man
har. Mulig utnyttelse av eksisterende arealer bør være et selvsagt alternativ til nybygg, kjøp eller
innleie av arealer til egne virksomheter. Arealeffektivisering gir et av de største potensialene for
kostnadsbesparelser innen eiendomsforvaltningen. En realisering av dette potensialet er i stor grad
relatert til brukers organisering av sin virksomhet og til samspillet mellom bruker, forvalter og eier. Det er
viktig å se på hvilke virkemidler som kan motivere bruker til god arealøkonomi.
Eksempelvis vil det i forbindelse med utarbeidelse av en omsorgsplan for rehabiliterings- og
omsorgstjenesten, være viktig å gjennomføre en grundig gjennomgang av den fremtidige bruken av hele
bygningsmassen ved Bo- og behandlingssenteret. Dette gjør det mulig å vurdere om det eksisterende
arealet kan brukes mer effektivt, samtidig som det blir enklere å beregne det arealet som trengs for nye
bygg.
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En oversikt over arealbruk for virksomhetene kan settes opp slik:
Bygning

Areal

Antall

Enhet

Gjerdrum barneskole

5207

303

elev

Gjerdrum ungdomsskole

4 000

284

Veståsen skole

3650

Grønlund barnehage
Gjerdrum barnehage

Antall
m2 pr

Enhet

*) Norm
for
antall
m2 pr
person

17,2

elev

13

elev

14,1

elev

13

342

elev

10,7

elev

13

685

66

barn

10,4

barn

11

250

52

barn

7,8

barn

11

*) Normtall som angitt er usikre. Tallene er hentet fra nyere skole- og barnehagebygg som er bygget
utenfor Gjerdrum kommune. Tallene må kvalitetssikres bedre i forbindelse med en konkret sak om nye
arealbehov.
Anbefaling
l
Det bør gjennomføres en kartlegging av det arealet virksomhetene disponerer.
l
Vurdere arealbehovet mot normtall (areal pr. barn, elev eller pasient) som finnes for tilsvarende 		
virksomheter.
l
Ved nybygg, kjøp eller innleie av arealer til egne virksomheter skal det alltid utredes muligheter for 		
sambruk med andre virksomheter.
l
Redegjøres for alle drifts- og kapitalutgifter.

Effektivisering av driften
Energi, renhold, kommunale avgifter, forsikringer og lønn til ansatte utgjør de største driftsutgiftene
ved den kommunale eiendomsforvaltningen. Noen av disse utgiftene er direkte knyttet til bruken av
bygningene, men det er eiendomsforvaltningen som har budsjettansvaret for utgiftene i dag.
Dersom virksomhetene selv har budsjettansvaret for forbruket av energi, renhold og vann (kommunale
avgifter) vil utgiftene bli synliggjort der de oppstår. Brukerne får derved et incitament til å påvirke
forbruket.
Det kan være aktuelt å overlate budsjettansvaret for noen av driftsutgiftene til brukerne.
Renhold
Innvendig renhold av kommunens formålsbygg er for tiden privatisert. Det er eiendomsforvaltningen som
administrerer denne kontrakten. Renholdskontrakt løper ut i august 2011.
For at brukeren selv skal kunne påvirke omfanget av renholdet ved sin virksomhet, kan det være aktuelt å
utforme en ny renholdskontrakt som gjør dette mulig.
Overføring av budsjettansvaret fra eiendomsforvaltningen til virksomhetene vurderes etter at ny
renholdskontrakt er på plass.
Anbefaling
Overføring av budsjettansvaret fra eiendomsforvaltningen til virksomhetene vurderes etter at ny
renholdskontrakt er på plass i 2011.
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Energi
Som et strategisk mål i gjeldene Klima- og energiplan for Gjerdrum kommune skal kommunen gå foran
som et godt eksempel ved å redusere energiforbruket i egne bygg.
Det er rådmannens økonomiavdeling som er ansvarlig for innkjøp av energi til kommunen.
I løpet av første halvår 2010 har eiendomsforvaltningen ved hjelp av tilskudd fra ENOVA gjennomført
omfattende oppgraderinger av eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg i alle formålsbyggene.
På sikt vil dette redusere energiforbruket vesentlig, men det vil ta noe tid å justere de automatiserte
styringssystemene og stabiliserer energiforbruket. Av den grunn er det foreløpig ikke aktuelt å overføre
budsjettansvaret til virksomhetene.
Anbefaling
l
Eiendomsforvaltningen beholder budsjettansvaret inntil nye systemer for driftsovervåking er innkjørt 		
og energiforbruket har stabilisert seg.
l
Eiendomsforvaltningen må gi virksomhetene løpende informasjon om forbruket og hvordan de 		
påvirker dette. Dette vil bevisstgjøre brukerne og skape holdningsendringer som på sikt vil bidra til en
reduksjon av energiforbruket.
l
Overføring av budsjettansvaret for energi fra eiendomsforvaltningen til virksomhetene vurderes på nytt
fra og med budsjettåret 2012.
Kommunale avgifter
Tilsvarende som for renhold og energi er det virksomhetene som påvirker forbruket av vann (kommunale
avgifter).
Anbefaling
Budsjettansvaret for de kommunale avgiftene vurderes å overføres fra eiendomsforvaltningen til
virksomhetene.
Sikring og vakthold
Tilsvarende som for renhold, energi og kommunale avgifter er det i stor grad brukerne som påvirker
utgifter knyttet til sikring og vakthold.
Det er eiendomsforvaltningen som har ansvaret for tilsyn, drift og vedlikehold av systemene.
Virksomhetene har imidlertid ansvaret for å tilegne seg nødvendig kompetanse for å bruke systemene
når de oppholder seg i bygningen.
Erfaringsmessig ser vi at alarmene ofte utløses som følge av feil bruk, med påfølgende utrykning fra
brannvesen og vaktselskap. Dette påfører eiendomsforvaltningen store årlige kostnader som det er
vanskelig å få bukt med.
Anbefaling
Budsjettansvaret blir værende hos eiendomsforvaltningen men at eiendomsforvaltningen informerer
virksomhetene løpende om bruken av anleggene, for å bedre kunnskapen, bevisstgjøre og skape
holdningsendringer hos brukerne.
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Service-/brukeroppgaver
Den kommunale eiendomsforvaltningen (tidligere Teknisk etat) har alltid vært en utpreget støtteenhet
for de andre virksomhetene, og bistått disse med å utføre oppgaver av teknisk karakter. For eksempel å
hente og montere juletre, reparere sykesenger og rullatorer, flytte skap og pulter, henge opp bilder etc.
Dette er virksomhetsrelaterte oppgaver, og ikke kommunal eiendomsforvaltning. Dette har rådmannen
imidlertid endret på fom. budsjettåret 2010, ved at virksomhetene nå må utføre disse oppgavene selv
eller kjøpe service-/brukeroppgaver til selvkost av eiendomsforvaltningen. Ordningen vil forhåpentligvis
minske etterspørselen og frigjøre kapasitet hos eiendomsforvaltningens fagfolk, som igjen kan benyttes
til å utføre mer vedlikehold i egenregi.

Eiendomsutvikling/ -avhending
Det er viktig at kommunen til en hver tid har oversikt over sine formålsbygg, boliger og strategiske
eiendommer, og hva kommunen til en hver tid trenger for sin tjenesteproduksjon. Basert på denne
kunnskap er det nødvendig at kommunen til en hver tid vurderer utvikling eller avhending av sine
eiendommer og bygninger, og ikke blir sittende med bygninger som ikke er i bruk.
Anbefaling
l
Eiendomsforvaltningen må
l
Være a jour og ha oversikt over alle formålsbygg, boliger og strategiske eiendommer
l
Fastsette en økonomisk verdi for bygg og eiendommer som inngår i et balanseregnskap
l
Gjøre en planfaglig vurdering av alle strategiske eiendommer
l
Vurdere kjøp av strategiske eiendommer dersom slike kommer på salg
l
Aktivt delta og ivareta kommunale eierinteresser i planprosesser

Årlige rutiner
Hvordan kommunestyret ivaretar sin eierrolle er avhengig av den informasjon som gis fra
eiendomsforvalter, dvs. samspillet mellom eier og forvalter. Som redskap for å etablere dette samspillet
og som et ledd i kommunens plan for eiendomsforvaltningen har Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
utarbeidet ”Årshjulet for rapportering”.
Årlige rutiner kan være:
l
Gjennomføre årlige møter med brukerne om vedlikeholdsplaner for det kommende år.
l
Gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser for å sjekke ut hvordan brukerne opplever 			
eiendomsforvaltningen i forhold til egen tjenesteproduksjon.
l
Tilstandskartlegge bygningsmassen en gang pr. år, hvor driftspersonell, brukere og HMS-			
representanter deltar.
l
Gjennomføre en årlig kartlegging av risiko og sårbarhet mht. brann, vannlekkasjer, naturskader, 		
miljøskader, kjemiske midler, elektriske skader mv.
l
Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner som settes inn i økonomiplanene med driftsmessige 		
konsekvenser. Tilsvarende for investeringsprosjekter.
l
Periodisk rapportering gjennomføres på økonomi og tiltak.
l
Analyse utarbeides mht hva som er gjennomført i forhold til dokumenterte behov og tilgjengelige 		
ressurser. Særskilt fokus på HMS-tiltak og offentlige pålegg/krav.
l
Det utarbeides nøkkeltall for egen drift som sammenlignes med tidligere år for tilsvarende virksomhet.
Det sammenlignes også mot andre kommuner/virksomheter i tilgjengelige nøkkeltallsdatabaser.
l
Utarbeide årsmelding med status i henhold til planer og nye tiltak som er kommet til underveis, og 		
som legges fram for politisk behandling i kommunestyret.
Anbefaling
Det innføres et system for årlige rutiner for tilstandskartlegging og vedlikeholdsplanlegging, som f.eks i
tråd med NKFs ”Årshjulet for rapportering”.
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Rapportering
Rapportering om den kommunale eiendomsforvaltningen inngår i dag i den ordinære rapportering fra
rådmenn til formannskap og kommunestyre. Det rapporteres hvert tertial og ved årets slutt (årsmelding).
Dette er ikke godt nok, og det er nødvendig å forbedre denne rapporteringen for at kommunestyret skal
få den informasjon det trenger for å kunne ivareta sitt eieransvar på en forsvarlig måte.
Norsk Kommunalteknisk Forening har i samarbeid med blant annet Norsk Brannvernforening utviklet et
system for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene. Rapporten er bygget
slik at den på en enkel måte viser tilstanden på bygningsmassen, ved bruk av farger og en gradering av
tilstand. Se vedlegg 6 om system IK-Bygg.
I tillegg må det rapporteres på detaljerte tilstadsanalyser og vedlikeholdsplaner, med angivelse av
tilstands- og konsekvensgrad. Dette gjør det mulig å prioritere riktig.
Det rapporteres på:
l
System IK-Bygg
l
Detaljerte tilstandsanalyser, med angivelse av tilstands- og konsekvensgrad
l
Vedlikeholdsplaner
l
Eiendomsutvikling/-avhending
l
Nøkkeltall for egen drift som sammenlignes med tidligere år. Det sammenlignes også mot andre 		
kommuner i tilgjengelige nøkkeltallsdatabaser, som f,eks KOSTRA. Se tabell.
Gjerdrum

Gj.snitt alle
kommuner

Gj.snitt
Akershus

Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter

816

805

897

Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter

KOSTRA-rapportering 2009, utvalgte formålsbygg

1857

820

955

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per
kvm

144

117

160

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per
kvadratmeter

443

452

432

Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

106

116

113

Anbefaling
System IK-Bygg legges til grunn for rapportering fra eiendomsforvalter til eier.
I tillegg rapporteres på mer detaljerte tilstadsanalyser og vedlikeholdsplaner, med angivelse av tilstandsog konsekvensgrad.
Rapporten må redegjøre for:
l
System IK-Bygg
l
Tilstandsanalyser, med angivelse av tilstands- og konsekvensgrad
l
Vedlikeholdsplaner
l
Eiendomsutvikling/-avhending
l
Nøkkeltall om drift-, vedlikehold og energiforbruk for egen drift som sammenlignes med tidligere år. 		
Nøkkeltallene sammenlignes også mot andre kommuner i tilgjengelige nøkkeltallsdatabaser,
som f. eks KOSTRA.
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VEDLEGG
Vedlegg 1 – Verdi og verditap fast eiendom
Regnskap 2009 – verdien av fast eiendom
Gjerdrum Herredshus

26 982 436

Gjerdrum Barneskole

39 457 235

Gjerdrum Ungdomsskole

10 433 598

Veståsen skole

42 690 503

Gjerdrum barnehage

449 994

Grønlund barnehage

6 631 499

Friområde Kulsrud gnr.46/360

1

Minibolig Fjellvegen gnr.46/15

901 921

Gjerdrum bo- og behandlingssenter

53 835 732

Omsorgsboliger i Gjerdrum bobehandlingssenter

33 462 675

Granvegen 4A og 4B
Rognvegen 13A og 13B
Østvold 4 leiligeter
Birkelund lekeplass gnr.48/03
Tomt Heimtun gnr.42/68

69 994
473 360
1 351 426
2 390
500

Hellen gnr44/3

242 094

Granvegen 2, 48/27 Gruppebolig

284 506

Tomt trygdebolig gnr40/20

173 000

Veslefjellet gnr.28/8

789 900

Gauterudjordet gnr.42/102
Ungdommens hus g.nr. 41/29

824 784
1 314 628

Tomt barnehage gnr.54/250

236 000

Tomt Ask Østre gnr.41/5

120 000

Parkeringsplass gnr.41/154

1 514 829

Tomt ungdomsskolen (2002

6 449 711

Ingelstuhagan 2A gnr.39/7-7

1 047 454

Askheim Terrasse II
Ask torg fontene
Nystulia 55
Gjerdrum ungdomsskole g.nr. 42/120
Askheim 2, g.nr 42 br.nr 21
Nye Gjerdrum Barnehage

899 121
61 000
1 770 946
130 177 128
1 955 165
387 105
364 990 634

Anlegg
Vannverk
Hovedkloakk/rensestasjon
Utsmykking “Yggdrasil”

17 606 683
6 357 206
200 000

Vegbelysning

1 082 816

Gang og sykkelveg Myragutua

1 043 248

Grunnerverv gang og sykkelveg

253 400
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Regnskap 2009 – verditapet av fast
eiendom
Herredshuset

545 980

Gjerdrum barneskole

1 167 609

Veståsen skole

1 205 574

Gjerdrum ungdomsskole
Gjerdrum Barne- Og Ungdomsskole

560 277
1 306 434

Gjerdrum barnehage

50 001

Grønlund barnehage

218 079

Hungerholt gruppebolig
Bo- og behandlingssentere

47 499
1 413 929

Kommunale boliger

117 090

Flyktningeboliger

187 884

Omsorgsboliger

1 013 643
7 833 999

Anlegg
Produksjon av vann
Distribusjon vann

1 032 000

Avløp og rensing

1 421 949

Kloakknett
Innsamling av avfall
Kommunale veier
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879 450

639 000
3 450
28 284

Vedlegg 2 - Driftsbudsjett 2010
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

-5 010 000
-5 010 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

3 561 000

Sosiale utgifter

1 109 000

*) Kjøp av varer og tjenester
Avskrivninger

16 079 000
6 282 000

Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

-197 000
26 834 000

Brutto driftsresultat

21 824 000

*) Av post for kjøp av varer og tjenester på 16,1 mill er de største postene:
l
l
l
l
l

Kjøp av energi 3,7 mill
Kommunale avgifter 1,2 mill
Bygningsvedlikehold 4,7 mill
Renhold 4,0 mill
Konsulenttjenester 0,5 mill

Dersom vi legger til kommunens kapitalkostnader på 21,5 mill for lån
til eksisterende og ny bygningsmasse, utgjør de samlede driftsutgifter
for kommunens eiendomsforvaltning 43 mill kroner, tilsvarende 17% av
kommunens samlede driftsutgifter. Se nedenstående figur.
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Vedlegg 3 – Kommunens eiendommer
Kommunen eier pr. 01.05.2010 totalt 90 eiendommer og 30 bygninger. Eiendommene er gruppert i tre
typer; tjenestebygg, boliger og strategiske (ubebygde) eiendommer. Kommunen eier 15 tjenestebygg, 15
boligbygg med til sammen 58 boenheter og 60 strategiske eiendommer.
Tjenestebygg
Gnr./Bnr.

Adresse/bygning

41/33

Herredshuset

41/40

Gjerdrum barneskole

Eiendomsareal

Byggeår

Bygningsareal BTA

1966

2 761

9162/1969/
2003/2006

5207

Svømmehall
42/120

Gjerdrum ungdomsskole

53/36

Bygningsareal leiet

475
31 441

2008-09

4 000

Veståsen skole

1978/2009

3790

46/476

Grønlund barnehage

1988/2004

986

40/11

Gjerdrum barnehage

1970

247

40/8, 16
38/13

Gjerdrum Bo- og behandlingssenter

1959/2002/
2003

8 891

42/104

Kulturhuset – Biblioteket

41/29

Ungdommens hus/
Bøndernes hus

44/3

1993

382

1936/1979

755

Lagerbygg Hellen

1975

128

46/96

Gjerdrum renseanlegg

1987

82

46/280

Gjerdrum verksted

1987

136

73/1,
festenr. 3

Ask kommunale vannverk

42/101

Driftsbase – innleid areal (gml.
brannst.)

1988/1995
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Boligbygg
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Gnr./Bnr.

Adresse/bygning

39/7

Eiendomsareal

Byggeår

Bygningsareal BTA

Ingelsstuhagan 2a

2004

77

40/29

Nystulia 55,
Seksjon 27

2007

98,1

42/21

Askheim 2, seksjon 40

2004

46

42/21

Askheim 2, seksjon 45

2004

48/27

Granvegen 2, 4 HVPU leiligh. + 1 kom.
Bolig

48/28

1970/1992

401

Granvegen 4a og b,rekkehus

1970

201

48/34

Fjellvegen, 12 a,b,c,d
”Miniboligen”

1983

241

42/67

Rognvegen 13a og b

1954

343

12/5

Kløftavegen 12 (Østvold)
4-mannsbolig,

1928

244
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Bygningsareal leiet

40/8

Nystuen 1 (tjenestebolig) 2 leil. 2. etg.
gml. del av sykehj.

1979

105

40/16

Nystuen 1 (4-enheten), oms.bolig

1979

156

40/21

Nystuen 15 (7-enheten), oms.bolig

2003

296

40/21

Nystuen 3,5,7- rekkehus, oms.bolig

2003

205

40/21

Nystuen 9,11, 13-rekkehus, oms.bolig

2003

205

38/13

Nystuen 1, (15 oms.boliger)

2002

41/33

Herredshuset- ”vaktm.bolig”

1966

84

Strategiske (ubebygde) eiendommer
Gnr./Bnr.

Adresse/bygning

Eiendomsareal

Byggeår
/etablert

10/46

Brushaugvegen 7(tidl. hytte
-eiendom)

789

1971

13/21

Vegskulder.. v. Solheimfeltet,
Gjerivegen

15 384

1964

15/17

Vegskulder.. v. Solheimfeltet,
Gjerivegen

473

1978

15/18

Vegskulder.. v. Solheimfeltet,
Gjerivegen

1520

1978

21/7

Del av Solheimfelt.

100

1960

28/8

Skog + jord Pipenhus (Veslefjellet
ved Frognervegen

50 238

1906

39/17

Areal på Gjerdrum
Barneskole

100

1956

40/17

Areal Kløvertun (ekskl. bygninger)

2 586

1980

40/20

Areal Kløvertun
(ekskl. bygninger)

2 959

1991

40/27

Parkeringsplass Bo- og beh.
senteret

1851

2000

40/28

Skråning ved rekkehus, veg til
pumpestasjon,
ved Bo- og beh.

1 198

2003

41/5

Skog – jord - Gjerivegen

37 004

1877

41/105

Eiendom ved Kulsrudgutua

492

1986

41/154

Park.plass bak H-huset

100

1999

46/68

Areal nederst i Rognvegen.

3 278

1962

42/102

Ask sentrum, bussholdepl. +
nærområdet

18 310

1992

42/111

Idrettshallen + omr. i tilknytning til
den

34 982

1997

42/121

Del av veg ved Askheim I

505

2002

44/3

Del av Hellen næringsområde +
lager, boligtomt(Hellehaugen,
Seljevegen 22) + areal øst for Fv
120

44/18

Del av Hellen industriomr.

Bygningsareal BTA

Bygningsareal leiet

90 000

528

1987
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46/12

Veger + områder – Kulsrud boligfelt

41 302

1864

46/37

Veg- del av Grønlundbakken

10

1942

46/80

Veg – Grønlund (Elgfaret,
Rådyrbakken, Ekornvegen,
Haresporet

11 602

1971

46/81

Del av veg - Skogvegen

1 148

1971

46/83

Veg, skog m.m Nærlaus

7 833

1971

46/205

Veg – Grønlund (Haresporet)

140

1977

46/250

Veg – gangveg Grønlund – del av
Røyskattvegen

2 610

1979

46/251

Veg – del av Grønlund
(Rådyrbakken)

337

1979

46/318

Veg Måltrostvegen

2 363

1982

46/360

Friområde mellom Grønlund og
Kulsrud

42 445

1983

47/1

Veg, m.m. Grønlund - Nærlaus

38 510

48/3

Birkelund lekeplass ved Sagvegen

48/15

Friområde -Nærlaus

48/31

Ikke funnet i kartet
(Harasletta , Sagvegen)

1972

49/11

Ikke funnet i kartet
Hungerholtfeltet

1965

53/40

Område v/Veståsen skole

54/5

Ikke funnet i kartet
Åmotbråten grenser inntil gnr/bnr
53/22 (Solhøygutua)

54/132

1 148

1919

100

1965

5 678

2008

Veg- Åmotsskogen

4 276

1989

54/250

Bekkeberget b.hage
Myrullvegen 1 Eierandel 1/1 av grunn/tomt

3 261

1997

54/275

Veg - Spenningsmåsan

3 157

1993

54/276

Veg – Myrullvegen

835

1993

54/277

Veg – Spenningsmåsan

890

1993

54/278

Veg – Spenningsmåsan

1 361

1993

54/279

Veg - Fjellkroken

3 205

1993

54/280

Veg – Spenningsmåsan

1 243

1993

54/281

Veg – Spenningsmåsan

365

1993

54/282

Veg – Spenningsmåsan

2 821

1993

54/283

Veg – Himfjellvegen

6 076

1993

54/284

Veg – Mellomfjellet

4 120

1998

54/292

Veg – Fjellkroken

210

1993

54/293

Veg – Fjellkroken

952

1993

55/64

Veg – Teiefjellet

1 548

1998

55/65

Veg – Teiefjellet

1 097

1998

55/9

Ikke funnet i kartet veg til Trollsnes
(bare til brua)
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1958

71/7

Jord – skog ved Hellen (østsiden av
Fv 120)

73/1 –
festenr.3
(festetomt)

Ask kommunale vannverk + veg +
skog

1 1780

1888

100

1987
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Vedlegg 4 – Bygningsmessig teknisk tilstand pr. 2008
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Vedlegg 5 – Kostnadsdekkende husleie
Dette avsnittet om innføring av husleie er i hovedsak basert på Veileder om husleieordninger 2008,
utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer –
FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet.
Innføring av husleieordninger er ikke et mål i seg selv. Innføring av husleie kan være et hensiktmessig
verktøy og virkemiddel for å oppnå en mer effektiv og profesjonell eiendomsforvaltning, som:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Å ta vare på og opprettholde verdiene av bygningsmassen.
Få et bedre, mer forutsigbart og planlagt vedlikehold.
Å opprettholde teknisk standard og funksjonell verdi iht dagens krav.
Å bidra til en effektiv utnyttelse av arealene.
Å sikre fornøyde brukere, forvaltere og eiere.
Sikre en klarere avgrensing av de ulike rollene.
Sikre at brukerne kan fokusere mer på sin virksomhet.
Synliggjøre verdien av bygningsmassen og alle andre kostnader ved bruk av bygningene.
Få et bedre grunnlag for å vurdere alle følgekostnader ved investeringer i nye bygg.

Det kan ikke forventes at utgifter til eiendomsforvaltning vil bli lavere på kort sikt ved overgang til husleie.
Husleie gir i seg selv ikke innsparinger på kort sikt. Tvert imot vil innføring og omlegging kreve en ekstra
ressursinnsats de første årene.
Ved innføring av husleieordning vil det videre være aktuelt å vurdere hvordan endringer i folketallet og
befolkningssammensetningen forventes å påvirke kommunens inntektsgrunnlag, hvordan behovet for
tjenester og bygninger vil utvikle seg, og hvordan denne utviklingen må hensyntas i utformingen av
husleieordningen.
Dersom man innfører husleie og forespeiler at dette ubetinget vil føre til bedre vedlikehold på kort sikt,
vil dette kunne skape urealistiske forventninger. På sikt må man derimot kunne forvente et bedre og mer
planlagt vedlikehold, ved å kunne synliggjøre kostnader for bygninger og alle driftskostnader.
Husleieordninger innebærer at:
l

Bygningenes kostnader blir synliggjort for alle, særlig for virksomhetene, som må betale husleie for 		
bruken av bygningene. Virksomhetene får således et økt incitament til å vurdere denne kostnaden
opp mot personalkostnader og andre kostnader.

l

l

Bygningenes kostnader blir også synlig for politikere og andre beslutningstakere. Alle bygningsarealer
får en synlig kostnad som også er avhengig av byggets standard.
Beslutningstakere får bedre styringsinformasjon for å vurdere behovet for nyinvesteringer, fordi 		
driftskonsekvenser er kjent før beslutningen skal tas. Bruker av bygningen belastes for disse
kostnadene fullt ut over egne budsjettmidler.

l
l

l

Det blir en klarere rollefordeling mellom de ulike aktørene; eier, forvalter og bruker.
På sikt vil synliggjøring av alle kostnader og konsekvenser av manglende vedlikehold, kunne gi et mer
planlagt og systematisk vedlikehold av bygninger.
På sikt vil incitamenter for å redusere kostnader kunne gi bedre arealeffektivitet, ved at brukerne og
eiere blir mer kostnadsbevisste. Brukere kan tilpasse arealbruken, det blir lettere å få til sambruk, og
eiendomsforvaltningen kan leie ut eller selge lite effektiv bygningsmasse.

God eiendomsforvaltning, forutsetter at eiendomsenheten tilføres tilstrekkelige ressurser gjennom
husleieinntektene eller eventuelle direkte bevilgninger fra kommunestyret. Dersom de økonomiske
rammene i utgangspunktet er for lave til å både gi primærvirksomhetene tilstrekkelig midler til sine
40
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oppgaver, og eiendomsforvaltningen får for lite midler til å drifte og vedlikeholde kommunens bygninger,
vil dette problemet være til stede i like stor grad også etter innføring av husleie.
Dersom eiendomsenhetens økonomiske rammer for å drive god eiendomsforvaltning ikke er tilstrekkelige
ved innføring av husleieordning, kan dette føre til frustrasjoner både i eiendomsforvaltningen og hos
enhetene som skal betale leie og bidra til å svekke husleieordningens forankring. Dersom det er mangel
på tilstrekkelig ressurser til vedlikehold, bør en derfor vurdere å dekke dette opp etter innføring av
husleieordningen.
Dersom de økonomiske rammene eller bevilgningene til virksomhetene er for små, kan dette få følgene
konsekvenser:
Husleien blir satt for lavt og dette gir ikke nok midler til en forsvarlig eiendomsforvaltning.
Vedlikeholdet vil ikke kunne utføres fullt ut og vedlikeholdsetterslep vil oppstå eller tilta.
l
Dersom husleien er satt ”riktig” i forhold til bygningens reelle kostnader, vil dette kunne gå ut over 		
		 virksomhetene, ved at disse får reduserte midler til sine oppgaver.
l
l

Det er derfor viktig å budsjettere realistiske rammer både for husleiekostnadene og virksomhetenes
oppgaver ved innføring av husleie.

Vedlegg 6 – System for rapportering
Det er nødvendig å etablere et system for rapportering av den kommunale eiendomsforvaltningen, for
å overbringe nødvendig informasjon til kommunestyret for at kommunestyret igjen skal kunne ivareta
eieransvaret på en forsvarlig måte.
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har i samarbeid med Statens Bygningstekniske etat,
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk
Brannvernforening og Stiftelsen Byggsertifisering utviklet et internkontroll-system/verktøy kalt IK-bygg.
Dette er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene.
Rapporteringssystem – IK-Bygg
Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i sin virksomhet.
Forsvarlige og godt vedlikeholdte bygninger er nødvendig for å oppnå dette. For å overholde regelverket
er kommunene pålagt å gjennomføre en systematisk internkontroll. Kommunestyret har som eier
ansvaret for at lover og forkrifter følges.
For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et minimumskrav til rapporten er at
den på en lettfattelig måte redegjør for tilstand på hele den kommunale bygningsmassen, med forslag til
prioriteringer og beregnede utbedringskostnader.
Rapporten er bygget slik at den på en enkel måte viser tilstanden på bygningsmassen, ved bruk av
trafikklys (rødt, gult og grønt) og en gradering av tilstand fra 0 – 3.
Trafikklysene viser hvor utfordringene ligger, og behandler følgende områder:
l
l
l

l
l

l
l
l

Bygningsoversikt; En oversikt over alle formålsbyggene med areal og arealutnyttelse pr. bruker.
Ansvar; Fordeling av ansvar og oppgaver mellom eier, forvalter og bruker.
Bygningsmessig tilstand; En oversikt over den bygningsmessige tilstanden og tilstanden på de
tekniske anleggene.
Innemiljø; Kartlegging av inneklima for renhold, luftkvalitet, lyskvalitet og lyd/støyforhold.
Brukbarhet; I hvilken grad byggene er brukbare for virksomheten som foregår i bygget med hensyn til
planløsning, fleksibilitet og om bygget er tilgjengelig for funksjonshemmede.
Brannrisiko; Kartlegging av brannteknisk tilstand med fokus på det brannforebyggende arbeidet.
Fuktskaderisiko; Kartlegging av sopp, mugg og råteskader
Miljø; Kartlegging av eventuelle oljefyrte anlegg, nedgravde oljetanker, PCB, asbest og andre
miljøgifter.
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l
l

l

Innbruddssikring; Kartlegging av systemer for å forebygge innbrudd og hærverk.
Offentlige pålegg; Kartlegging av eventuelle pålegg fra offentlige instanser som fører tilsyn med at
regelverk følges.
Kostnad for utbedring; For vurdering og prioritering mellom ulike behov er det viktig å vite hva det vil
koste å utbedre et bygg og fjerne de røde og gule feltene i rapporten.

Rapporten danner et godt grunnlag for politisk diskusjon og prioriteringer av tiltak. Rapporten kan og bør
også inngå i kommunens årsrapport. Eksempel på rapportering følger vedlagt.
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