
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV 

EIENDOMSFORVALTNING- 

FORVALTNING, DRIFT OG 

VEDLIKEHOLD 

LUND KOMMUNE 

FEBRUAR  2014 



 

Forsidefoto: Stock Exchng  

 

 



Rogaland Revisjon IKS 

Vedlikehold av kommunale eiendommer - 3 - Lund kommune 

 INNHOLD 
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 SAMMENDRAG 

 

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Lund kommune arbeider 

for å sikre forvaltningen av sine bygg, og bevarer verdier. Vi har også sett på mulige 

konsekvenser for kommuneøkonomien og brukere ved utsatt vedlikehold. Det er også 

sett på et eventuelt salg av kommunale bygg. 

KOMMUNESTYRET SOM OVERORDNET E IER  

I Lund er det kommunen selv som eier sine formålsbygg. Dette betyr at Lund kommu-

ne har et eieransvar og vedlikeholdsansvar for ca. 24 000 kvm bygg. I kommunens 

regnskap har byggene en bokført verdi på tilnærmet 210 millioner1 kr. Dette er en stor 

del av de verdier kommunen har. Eiendomsmassen er blant annet fordelt på skoler, 

barnehager, kommunehus, omsorgsboliger, kulturskole, sykehjem og omsorgsboliger.  

Det overordnede vedlikeholdsbehovet er skriftliggjort gjennom en vedlikeholdsplan i 

kommunen. Denne vedlikeholdsplanen utarbeides årlig etter en vedlikeholdsrunde 

som blir gjennomført ved alle de kommunale byggene. Planen behandles i PNM-utvalg 

og refseres for kommunestyret. Dette er en god måte å dokumentere vedlikeholdsbe-

hovet på og innebærer også involvering av de politiske utvalgene. 

 Større vedlikeholdsprosjekter blir også meldt inn til kommunestyret og tatt opp i bud-

sjettet. 

ORGANISERING AV VEDLIKEHOLD  

Vedlikehold av kommunale bygg er i Lund organisert under tjenesteområde plan, næ-

ring og miljø (PNM). Kommunalsjef for PNM i kommunen er leder for denne etaten, 

og har et overordnet ansvar for blant annet vedlikehold av kommunal bygningsmasse 

og kommunale uteområder. Kommunalsjef for PNM har igjen to formenn under seg. 

Formennene har ansvar for hhv. utearbeiderne, vedlikehold av bygninger, kommunale 

områder, renholdere, skoler og barnehager. I budsjettet er det 3 årsverk øremerka til 

vedlikehold i kommunen. Kommunen har også vedlikeholdsgruppe som består av 7 

fagarbeidere. I denne gruppen er to av fagarbeiderne vaktmestre. Disse vaktmesterne 

disponerer  99 % av sin tid på sykehjemmet og Lundbadet. De resterende i gruppen går 

på alle typer vedlikehold, både bygning, veier og VA-anlegg. Vaktmesterne i vedlike-

holdsgruppen rapporterer sine behov til sin formann. Formannen har videre det for-

melle ansvaret for å rapportere ovenfor ledelsen.  

VEDLIKEHOLDSSTATUS  

Når det gjelder de kommunale byggene i Lund kommune er tilstanden noe varierende. 

Noen av byggene er av eldre dato, mens noen er mer moderne. Selv om noen av byg-

gene bærer preg av at de er eldre, gir likevel de ansatte i kommunen på kort sikt et po-

sitivt bilde av kommunens bygg. Det som likevel nevnes er at de eldre byggene mister 

noe av funksjonaliteten som behøves i dag. Dette være seg for eksempel mangel på 

grupperom i skolen. 

                                                      
1 Kilde: Årsregnskap 2012.  
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 På lang sikt er vedlikeholdssituasjonen i kommunen annerledes, da dagens ressurs-

innsats ligger på et slikt nivå at det vil akkumuleres et etterslep i vedlikeholdet 2.  

SYSTEM FOR REGISTRERING /  PLANLEGGING  

Den overordnede vedlikeholdsplanen i kommunen er det kommunalsjef for PNM som 

utarbeider. Planen blir utarbeidet etter en årlig vedlikeholdsrunde som gjennomføres 

ved alle kommunale bygg. Det vedtas budsjett til område plan, næring, miljø gjennom 

handlings- og økonomiplanen i kommunen. Kommunestyret behandler også enkeltsa-

ker på rehabiliteringer og bygg over investeringsbudsjettet.  

 

Lund kommune har altså et tilfredsstillende system for registrering av vedlikeholdssta-

tus og vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsplanen er et godt utgangspunkt for priorite-

ring av tiltak og for politisk rapportering. 

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER  

Kontrollutvalget har bedt om at det i dette prosjektet også gjøres en vurdering av even-

tuelt salg av kommunale boliger. Lund kommune har mange eldre boliger, og noen av 

disse har vært aktuelle for salg. Situasjon for boligene er imidlertid uavklart nå. 

De siste 4 årene har det vært brukt 450 000 – 550 00 kr pr år til vedlikehold av kommu-

nale boliger. Dette er i seg selv et betydelig beløp og viser at det er behov for en vurde-

ring av om det er regningsvarende å selge og eventuelt anskaffe andre boliger. 

Vi har i denne gjennomgangen ikke grunnlag for å komme med konkrete anbefalinger 

om framtiden for dagens kommunale boliger. Det vil være behov for en grundigere ut-

redning bl.a. med vurdering av boligenes byggtekniske standard, vedlikeholdsbehov, 

markedsverdi, innsparinger ved salg, behov for nye boliger, osv.  

ØKONOMI  

Lund kommunen foretar ikke KOSTRA-rapportering for vedlikeholdsutgifter etter 

gjeldende retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at man ikke kan bruke de analysemulig-

hetene som ligger her, og heller ikke kan foreta sammenligninger med andre kommu-

ner. Det blir også vanskeligere å gjøre en estimering av vedlikeholdsetterslepet i kom-

munen når KOSTRA-tallene ikke foreligger.  

 

I stedet for KOSTRA-rapportering har vi gått inn i grunnlagstallene i regnskapene de 

siste årene og fått en rimelig oversikt over vedlikeholdskostnadene i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Jfr. KS-rapport fra 2008. 
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Tabell 1 - Vedlikeholdskostnader i Lund kommune. Funksjon 1901 Bygningsmessig service og 

vedlikehold. 

 

 

 

Vi ser at kommunen har vedlikeholdskostnader på 50 – 60 kr pr kvm pr år. I veilederen 

fra KS vises det til at et estimert årlig vedlikeholdsbeløp på kr 100 per kvm ved 30 års 

levetid og 170 kr per kvm ved 60 års levetid er nødvendig fra og med at bygget tas i 

bruk, dersom bygget skal opprettholde standarden.  

BRUKERNES OPPFATNING AV VEDLIKEHOLD  

Det er blitt gjennomført intervjuer av ledere og brukere av kommunale bygg i kommu-

nen. Svarene indikerer at de ansatte i Lund kommune har en positiv vurdering og opp-

fatning av vedlikeholdet av eget bygg. Dette gjelder både innvendig og utvendig ved-

likehold. Den gjennomgående vedlikeholdssituasjonen i kommunen oppleves også 

som tilfredsstillende. Likevel er det noen punkter som går igjen, som ønskes oppgra-

dert. Dette gjelder for eksempel utbedring av ventilasjonsanlegg.  

KONSEKVENSER AV ETTERSLEP  

Lund kommune oppdaterer sin vedlikeholdsplan årlig, noe som gir en grei oversikt 

over tilstanden til sine bygg. Denne vedlikeholdsplanen gir også en oversikt over hva 

som må prioriteres av vedlikehold kommende år. Ettersom denne vedlikeholdsplanen 

omfatter alle kommunale bygg, sikrer man at ingen av byggene forfaller.  

Likevel tyder regnskapstallene på at kostnadene er så pass lave at man må anta at det 

akkumuleres et etterslep i vedlikeholdet på 1 – 1,5 mill kr pr de siste årene. 

Et slikt etterslep vil kunne ha store økonomiske konsekvenser – enten ved at bygget får 

kortere levetid eller ved at det kreves mer for istandsetting/rehabilitering. 

Etterslep i vedlikehold vil også kunne ha innvirkning på arbeidsmiljøet i form av in-

neklima, trivsel osv. Nedslitte og uhensiktsmessige lokaler kan også i seg selv gi et dår-

ligere tjenestetilbud til brukerne.  

Det er også vår vurdering at et manglende vedlikehold og dårlig kvalitet på kommu-

nens eiendommer, i ytterste konsekvens kan påvirke kommunens omdømme, med de 

implikasjoner det måtte få.  

 

Anbefalinger: 

2009 2010 2011 2012 2013

Art 1230: Vedlikehold, 

byggetjenester og 

nybygg 3 974 0 447 783 388 361 347 161

Art 1250: Materialer til 

vedlikehold, påkostning 

og nybygg 1 286 727 1 188 407 881 736 1 178 808 1 146 528

Totalt: 1 290 701 1 188 407 1 329 519 1 567 169 1 493 689

Utgifter pr kvm: 53,78 49,52 55,40 65,30 62,24



Rogaland Revisjon IKS 

Vedlikehold av kommunale eiendommer - 7 - Lund kommune 

- Vi vil anbefale kommunen å vurdere om man skal utarbeide en vedlikeholds-

strategi, slik at man styrker politisk forankring, kommunikasjon og felles for-

ståelser for vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. 

 

- Vi vil anbefale kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig å selge eldre 

kommunale boliger. 

 

- Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan man kan styrke KOSTRA-

rapporteringen, slik at man kan få nytte av dette verktøyet i sitt analysearbeid.  
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 RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Rådmannens kommentar, datert 7.2.14: 

 

Rådmannen hadde to kommentarer som omhandlet praktiske forhold i rapporten. 

Utenom hadde rådmannen ingen kommentar.  
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Med bakgrunn i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i 

Lund den 15.11.2010 et prosjekt om eiendomsforvaltning.  

 

Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen arbeider for å sikre forvaltningen av sin 

realkapital (bygg), og angi konsekvenser av utsatt vedlikehold for kommuneøkono-

mien og brukerne. I tillegg skal det ses på muligheten for å selge noe av bygningsmas-

sen når det gjelder kommunale bygg. 

 

I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstil-

linger skal besvares: 

 

 Hvordan har utviklingen i vedlikeholdsomfanget vært, og hvor stort er det 

eventuelle etterslepet? 

 Hvordan arbeider kommunen for å forvalte sin realkapital på kort og lang sikt 

gjennom forebyggende aktiviteter, ordinært og ekstraordinært vedlikehold, og 

rehabiliteringer? 

o Hvordan organiseres arbeidet, og hvor store ressurser anvendes? 

o Hvilken internkontroll og hvilke systemer har kommunen for å følge opp 

eiendomsforvaltningen? 

 Hvilke konsekvenser har utsatt vedlikehold for kommunens økonomi og for 

brukerne? For eksempel mht. inneklima, energiforbruk, renhold og slitasje, 

midlertidige løsninger, forringelsen av tjenesteyting / produksjon mv. 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-

dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 

kilder innenfor det reviderte området, f. eks. lovverk og politiske vedtak. I dette pro-

sjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 

 

 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 

kommunesektoren.  

 Kommunens interne styringsdokumenter 

 Norsk standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk.  

 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008)  

 Kommunal regnskapsstandard nr. 4 

 Kommuneproposisjonen 2013 

 

Metodisk har vi gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen og hatt interv-

juer/møter med ledere og brukere av de kommunale byggene. Blant annet har vi in-
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tervjuet kommunalsjef for PNM, rektor, vaktmestere og verneombud. Videre har vi 

også hatt en omvisning på enkelte kommunale bygg, i samarbeid med leder og verne-

ombud. Det er også blitt sendt ut ett spørreskjema via epost til ledere og verneombud. 

Hensikten her var å kartlegge vedlikeholdssituasjonen i de kommunale byggene.  

 

Vi har dessuten lagt til grunn erfaringer fra tilsvarende prosjekter i Sandnes, Sola og 

Randaberg og Gjesdal i 2008/09/11/12. 

 

En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens ved-

legg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig 

grunnlag til å besvare de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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Årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av offentlige bygg i Norge var på ca. 

25 milliarder kr i 2012. Kommuner og fylkeskommuner står for to tredeler av dette. 

Kommunenes eiendommer og formålsbygg er en stor del av de faste verdiene en 

kommune har. Dersom bygningene forfaller, vil kommunen tape disse verdiene over 

tid. 

 

Det har vært stor oppmerksomhet omkring tilstanden av kommunale bygninger i Nor-

ge de siste årene, og det har vært sentrale tiltak for at vedlikehold skal få en sterkere 

politisk prioritering. Lund kommunes eiendomsforvaltning og vedlikehold er vurdert 

opp mot spesifikke kriterier for god eiendomsforvaltning. Drøftingen baserer seg på:  

 

NOU  2004:22
3

 VELHOLDTE BYGNINGER G IR MER TIL ALLE –  OM EIENDOMS-

FORVALTNING I  KOMMUNESEKTOREN  

Utredningen anbefaler at organisering av eiendomsforvaltning tar utgangspunkt i rol-

lene som eier, forvalter og bruker av byggene. God praksis er at eieren fastsetter de må-

lene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal styres etter, og at 

man har et system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen.  

 

De forskjellige rollene innen kommunal eiendomsforvaltning er i utredningen definert 

slik: 

 

Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de långi-

vere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige myndig-

heter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane. 

Forvalterrollen omfatter å forestå løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er 

eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å betale skatter og avgifter og 

å følge opp eierens plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne. 

Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale 

fagadministrasjonen og kommunestyret/fylkestinget som ansvarlig for tjenestetilbudet. Kom-

munestyret eller fylkestinget vil derfor kombinere rollene som eier og bruker på et overordnet, 

strategisk nivå og ha det overordnede ansvaret som følger med begge rollene. 

 

Forholdet mellom kommunens ulike organer som ivaretar rollene som eier, forvalter og bruker, 

kan organiseres som en integrert organisasjon, hvor funksjoner og ansvar fordeles og styres et-

ter vanlige administrative prinsipper. En slik integrert organisasjon byr på både fordeler og 

ulemper med hensyn til en mer markedsorientert modell. Der får brukersiden en rolle som be-

stiller, og eier- og forvaltersiden får rollen som utfører eller leverandør av lokaler og driftstjenes-

                                                      
3 NOU 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. 
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ter. Dette skjer for eksempel når eiendomsforvaltningen og eventuelt brukerne organiseres som 

mer eller mindre selvstendige resultatenheter. 

 

KS`  RAPPORT - VEDLIKEHOLD I KOMMUNESEKTOREN - FRA FORFALL TIL FOR-

BILDE  

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) fikk i 2008 gjennomført en 

omfattende undersøkelse4 av tilstanden i kommuners og fylkeskommuners bygnings-

masse. Rapporten konkluderte med at det var et samlet oppgraderingsbehov på mel-

lom 94 og 142 mrd. kr i Norge. Dette skyldes dels et betydelig vedlikeholdsetterslep, 

dels at kravene til standard har økt over tid. I rapporten blir det framhevet at det er 

viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et ve-

sentlig element. Denne strategien må forankres i kommunens overordnede styringsdo-

kumenter. Lund kommune deltok ikke i denne undersøkelsen. 

 

Som en oppfølging av denne rapporten, har KS utarbeidet en veileder for bedre eien-

domsforvaltning og vedlikehold. I denne presiseres det hvor viktig det er å ha oversikt 

over en eiendoms tilstandsgrad, og prioritere tiltakene ut fra denne. 

 

NORSK STANDARD 3454:  L IVSSYKLUSKOSTNADER FOR BYGGVERK  

Definisjon vedlikehold: Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fast-

satt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor 

en gitt brukstid. I henhold til standarden innebærer vedlikeholdskostnader ”planlagt 

vedlikehold” og ”utskiftninger”.  

 

Istandsetting etter utflytting, serviceavtaler og hærverk kommer under driftskostnader. 

 

Samlede kostnader (kapitalkostnader, forvaltningskostnader, driftskostnader, vedlike-

holdskostnader og utviklingskostnader) skal relateres til hvert bygg i løpet av dets 

livssyklus.  

 

NORSK STANDARD 3424:  T ILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK  

Registrerer tilstandsgrad: i hvilken tilstand en bygningsdel eller bygning befinner seg i. 

Gradering fra 0 til 3, der 0 tilsvarer meget god tilstand og 3 meget dårlig tilstand.  

Registrerer svikt: Negativt avvik fra det referansenivå som er lagt til grunn. 

Registrerer konsekvensgrad: Uttrykk for alvoret av konsekvenser. Gradering fra 0 til 3. 

 

FLERE SENTRALE TILTAK :  

I 2006 – 2011 ble det gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram i regi av direkto-

rat for byggekvalitet som skulle sette opp noen suksesskriterier for en god eiendoms-

                                                      
4 Vedlikehold i kommunesektoren, fra forfall til forbilde (KS 2008) utarbeidet av PricewaterhouseCoopers og Mul-

ticonsult  
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forvaltning. Etter at prosjektet ble avsluttet i 2011 har oppgaven blitt inkorporert som 

en av de faste oppgavene i direktoratet. Det er utgitt flere veiledere til kommunene og 

de folkevalgte om forvaltning av kommunens realkapital: God kommunal eiendoms-

forvaltning.  

LOVER OG REGLER SOM MÅ IAKTTAS VED FORVALTNING AV KOMMUNALE EIEN-

DOMMER OG FORMÅLSBYGG
5

 

 

Tabell 2 – Lover og regler som eier av kommunale bygg må forholde seg til ved forvaltning av 
disse6: 

 
 
 

 

 

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom 
byggets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riv-
ning/sanering.  
 

                                                      
5 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og råd-
menn. 
6 Listen er hentet fra KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn. 

http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf
http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf
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Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer,  
utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavta-
ler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.  

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og  
tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening  
av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.  

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen  
på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som  
helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk 
vedlikehold 
(Kilde: Store norske leksikon.) 
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I Lund er det kommunen selv som eier sine formålsbygg. Dette betyr at Lund kommu-

ne har et eieransvar og vedlikeholdsansvar for ca. 24 000 kvm bygg. I kommunens 

regnskap har byggene en bokført verdi på tilnærmet 210 millioner7 kr. Dette er en stor 

del av de verdier kommunen har. Eiendomsmassen er blant annet fordelt på skoler, 

barnehager, kommunehus, omsorgsboliger, kulturskole, sykehjem og omsorgsboliger.  

Det overordnede vedlikeholdet er skriftliggjort gjennom en vedlikeholdsplan i kom-

munen. Denne vedlikeholdsplanen utarbeides årlig etter en vedlikeholdsrunde som 

blir gjennomført ved alle de kommunale byggene. En slik måte å dokumentere vedli-

keholdsarbeidet på vil være bra. På denne måten sikrer man en oversikt over alle de 

kommunale byggene. Planen behandles i PNM-utvalg og refseres for kommunestyret, 

planen innebærer altså god involvering av de politiske utvalgene. 

 Større vedlikeholdsprosjekter blir også meldt inn til kommunestyret og tatt opp i bud-

sjettet. Om dette gir gjennomslag som investeringstiltak eller driftstiltak vil variere. 

 

I veilederen «God kommunal eiendomsforvaltning»8 fra KS sies følgende om vedlike-

hold:  

 

Vedlikeholdsplanlegging er en viktig prosess for å sikre bygningsmassens verdi over tid. Et godt 

vedlikehold fører til en lang levetid på materialer og dermed god økonomi. Prosessen består av: 

 

 Utvikle en vedlikeholdsstrategi 

 Lage en vedlikeholdsplan 

 Utføre vedlikeholdet 

 

De tre oppgavene skal henholdsvis ivaretas av det strategiske, taktiske og operative nivået i or-

ganisasjonen. 

 
I veiledningen fra KS er det vist til at forvaltning av kommunens eiendommer er orga-

nisert forskjellig i de enkelte kommuner. Det kan være at den enkelte enhet selv står for 

vedlikehold, eller at vedlikehold er skilt ut i en egen virksomhet. Konklusjonen etter å 

ha sett på forskjellige løsninger, er at selve organiseringen av hvordan vedlikeholdet 

utføres ikke er avgjørende. Det avgjørende for en god eiendomsforvaltning er et godt 

folkevalgt eierskap, og god kommunikasjon mellom eiendomsforvalteren og de folke-

                                                      
7 Kilde: Årsregnskap 2012.  
8God kommunal eiendomsforvaltning  

http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/God%20kommunal%20eiendomsforvaltning_lavopploselig_komplett.pdf
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valgte. I Kommuneproposisjonen 2013 er det påpekt behovet for å høyne status på ei-

endomsforvaltning, også ved å øke kompetansen.9 

 

Det gjennomføres årlig en vedlikeholdsrunde i Lund kommune. Etter denne vedlike-

holdsrunden er gjennomført utarbeides en vedlikeholdsplan for kommende år. Vedli-

keholdsrunden gjennomføres ved alle kommunens bygg. Det er avdelingsingeniør og 

formann, samt leder av det kommunale bygget som gjennomfører runden. Vedlikehold 

av kommunale bygg er i Lund organisert under tjenesteområde plan, næring og miljø 

(PNM). Kommunalsjef for PNM i kommunen er leder for denne etaten, og har et over-

ordnet ansvar for blant annet vedlikehold av kommunal bygningsmasse og kommuna-

le uteområder. Kommunalsjef for PNM har igjen to formenn under seg. Formennene 

har ansvar for hhv. utearbeiderne, vedlikehold av bygninger, kommunale områder, 

renholdere, skoler og barnehager. Ved større vedlikeholdsprosjekter kontakter leder 

ved det kommunale bygget vaktmestergruppen. Større vedlikeholdsprosjekter blir tatt 

opp i vaktmestergruppen og håndtert sammen.  

 

I budsjettet er det tre årsverk øremerka til vedlikehold i kommunen. Kommunen har 

en vedlikeholdsgruppe som består av 7 fagarbeidere. I denne vedlikeholdsgruppen er 

det to som jobber som vaktmestere, og fem fagarbeidere som  gjennomfører alle typer 

vedlikehold, både bygning, veier og VA-anlegg. De to vaktmesterne  disponerer  99 % 

av sin tid på sykehjemmet og Lundbadet. Det er to formenn som har et overordnet an-

svar for vedlikeholdet. Her har den ene formannen ansvar for skoler og barnehager. 

Den andre formannen har ansvar for vedlikeholdet av andre kommunale bygg og om-

råder. Vaktmesterne i vedlikeholdsgruppen rapporterer sine behov til sin formann. 

Formannen har videre det formelle ansvaret for å rapportere ovenfor ledelsen. Man 

opplever likevel at noen rapporteringer kommer direkte fra vaktmesterne til kommu-

nalsjef for PNM, ettersom det er en liten kommune med små avstander. Vaktmester-

gruppen har felles oppmøtested om morgenen. En gang i uken er det felles møte med 

kommunalsjef for PNM og de to formennene hvor større vedlikeholdsprosjekter blir 

diskutert. 

 

Når det gjelder saker som omhandler vedlikehold i kommunen er det i hovedsak leder 

ved bygget som har det innvendige ansvaret. Her inngår vanlig slitasje av bygget, samt 

forefallende vedlikeholdsarbeid. Ved mindre vedlikeholdsprosjekter fikser vaktmester 

oppgaven selv. Ved større vedlikeholdsprosjekter som må gjennomføres raskt gjen-

nomgås saken ved førstkommende arbeidsmøte. Det utvendige vedlikeholdet er det 

også vaktmestergruppen som tar seg av. Ved store vedlikeholdsprosjekter føres det 

avviksskjema i kommunen. Disse avviksskjemaene føres i permer hvor vaktmester re-

gistrerer hva som må gjøres 

 

 

 

 

                                                      
9 Utdrag fra kommuneproposisjonen 2013 ligger i vedlegg.  
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Figur 1 – Organisasjonskart Lund kommune (Kilde: Lund kommune) 

 

 

 

Som resultat av dette møtet utarbeides det en plan over arbeidsoppgaver for kommen-

de uke. Begge formenn har en liste med arbeidsoppgaver. Disse arbeidsoppgavene de-

legeres videre til vaktmestergruppen. Disse arbeidsoppgavene er detaljerte og gir en 

oversikt hva som skal gjøres kommende uke. Dette fører til at man får god kjennskap 

til bygget man jobber ved, at man kjenner rutiner og vet hva som må gjøres.  

 

I Lund kommune er vaktmesterne samlet i en gruppe, men er også direkte knyttet til et 

enkelt bygg. Gjennom intervjuene kommer det frem at denne løsningen fungerer godt i 

praksis. Vaktmesterne i gruppen innehar mye fagkunnskap, og favner innenfor flere 

områder. Denne kompetansen ønskes brukt på mest mulig effektiv måte, og selv om de 

i utgangspunktet har hvert sitt område bistår de hverandre ved store prosjekter som 

krever spisskompetanse.  

 

De ulike arbeidsoppgavene til vaktmesterne er også varierte. Arbeidsoppgavene består 

dels av tradisjonelt vedlikeholdsarbeid, dels av arbeidsoppgaver som ikke inngår i 

vedlikehold. Dette kan være arbeidsoppgaver som fikse rullestoler ved sykehjem og 

bære stoler ved skolen. Når det gjelder hvilke arbeidsoppgaver vaktmesteren skal 

gjennomføre i løpet av en dag er det ulike måter dette kan gjøres på. Enten kan vakt-

mester selv se hva som må gjøres ved bygget. Da fikser han det som må gjøres, gitt at 

dette er et mindre prosjekt verken krever midler fra PNM eller assistanse fra de andre 

vaktmesterne. Alternativt kan andre arbeidsoppgaver kan bestå i vedlikeholdsarbeid 

delegert av leder ved det kommunale bygget. Typisk kan dette være nedskrevet på en 

liste, som vaktmester krysser av på. Arbeidsoppgaver kan også bli fordelt av formenn. 

Her kan det ved det ukentlige møtet bli planlagt vedlikeholdsarbeid som krever en viss 

kompetanse en av vaktmesterne innehar. Ved slike prosjekter jobber vaktmesterne 

sammen om arbeidsoppgavene.   
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Når det gjelder de kommunale byggene i Lund kommune er tilstanden noe varierende. 

Noen av byggene er av eldre dato, mens noen er mer moderne. Selv om noen av byg-

gene bærer preg av at de er eldre, gir likevel de ansatte i kommunen på kort sikt et po-

sitivt bilde av kommunens bygg. Det som likevel nevnes er at de eldre byggene mister 

noe av funksjonaliteten som behøves i dag. Dette være seg for eksempel mangel på 

grupperom i skolen. 

 På lang sikt er vedlikeholdssituasjonen i kommunen annerledes, da dagens ressurs-

innsats ligger på et slikt nivå at det vil akkumuleres et etterslep i vedlikeholdet 10.  

Følgende bygg finnes i kommunen: 

 

Barnehager 

 Det finnes tre barnehager i Lund kommune. To av barnehagene er kommunale, 

og en er privat.  

 Hammeren barnehage er privat barnehage. Andeler eies av Lund kommune, 

Lund næringsforening og private. 

 Hovsherad barnehage – flyttet inn i nye lokaler i 2009. 

 Heskestad barnehage - leier lokaler i Heskestad kulturhus. 

 

Skoler m. m 

 Det finnes tre barneskoler i kommunen, samt en ungdomsskole.  

 Nygård barneskole – fulldelt 1.-7. trinn. Skolen har også asylsøkerbarn. 

 Kiellands Minde skole – fådelt barneskole med elever i 1.-7.trinn.  

 Heskeskad skole - fådelt barneskole med elever i 1.-7.trinn. 

 Lund ungdomsskole – ungdomsskole med elever fra 8.-10.klasse 

 

Helse og omsorg m. m 

 Lund sykehjem – en del av Lund omsorgssenter. Drives av Lund kommune. 

Her er det 32 plasser for heldøgns pleie og omsorg. 29 av plassene er langtids-

plasser, 3 av plassene er korttidsplasser 

 Omsorgsboliger - boliger tilrettelagt for funksjonshemmede 

 

Videre bærer også skolen preg av utvendig slitasje. Dette er det også utarbeidet er 

skriv på, som er sendt kommunalsjef for PNM.  

 
Det gjennomføres årlige vedlikeholdsrunder ved alle de kommunale byggene i kom-

munen. Vedlikeholdsrunden utføres av avdelingsingeniør og formann, i samarbeid 

med leder for bygget. Denne vedlikeholdsrunden danner grunnlaget for utarbeidelse 

av vedlikeholdsplanen. 

                                                      
10 Jfr. KS-rapport fra 2008. 
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Et slikt planmessig arbeid gir kommunen oversikt over tilstanden for de enkelte byg-

gene og dermed oversikt over vedlikeholdsbehovet. Dette danner igjen grunnlaget for 

prioritering av tiltak og for kostnadsoverslag. Det er også et godt utgangspunkt for 

rapportering til kommunestyret, som huseier. 

 
Det gjennomføres også årlige vernerunder ved de kommunale byggene. Vernerunden 

gjennomføres av leder ved bygget, samt verneombud. Vernerunden gir et bilde av hva 

som «brenner» mest, og hvilket vedlikehold som kan vente. Referat fra denne verne-

runden leveres til kommunalsjef for PNM. Vedlikehold utover det vaktmester og ved-

likeholdsgruppen selv prioriterer fremstår da som «brannslukking» når akutt behov 

oppstår.  

 
Miljøretta helsevern innebærer alle de faktorer som påvirker helsen både direkte og in-

direkte hver dag. Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på utviklingen innenfor 

feltet, mens det er kommunen selv som har ansvaret for gjennomføringen av miljøretta 

helsevern, og kommunene er pålagt å gjennomføre tilsyn som skal se til at forskrift om 

miljøretta helsevern overholdes. Ved sykehjemmet viser et tilsyn som er gjennomført at 

det er flere avvik. Disse avvikene gikk bla. på mangel av vedlikeholdsplan for bygget, 

mangel på rutiner for renhold av ventilasjonskanaler og mangel av rutiner for renhold 

av avtrekksventiler. Sykehjemsstyrer i samarbeid med kommunalsjef for  PNM skal ut-

arbeide en plan for hvordan disse avvikene skal lukkes. Det gjennomføres også tilsyn 

med miljøretta helsevern i skoler og barnehager i Lund.  

 
Kontrollutvalget har bedt om at det i dette prosjektet også gjøres en vurdering av even-

tuelt salg av kommunale boliger.  

Lund kommune har mange eldre boliger: 

- En bolig som ble vurdert til å selges, er utleid til SANA over en femårsperiode. 

Salg av dette huset blir derfor ikke lenger aktuelt nå.  

- Et annet bygg som SANA har leid i 10 år er nå solgt. Dette huset var i privat eie 

for 10 år siden, og var gammelt og upraktisk. Dette huset var slik sett ikke for-

målstjenlig som kommunale utleiehus.  

- Et tredje hus som er vurdert for salg er Gursligruvers gamle kontor fra 1915. 

Dette huset var teknisk etat sitt gamle kontorbygg. Det har også vært kirkekon-

tor inntil i fjor. Dette huset er over 100 år gammelt og i dårlig stand. Huset er 

heller ikke regulert til bolig. Det er vernekrefter i kommunen som ønsker å ver-

ne huset på grunn av Gursligruvers historie her. Dette gamle huset står vegg i 

vegg med kommunens nye rådhus, og huset er en kilde til brannspredning mot 

rådhuset. Administrasjonen har foreslått huset solgt, mens det har vært et 
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knapt flertall i formannskapet for å avvent. Per i dag står riktignok huset til 

salgs, men foreløpig er det ingen respons på dette. 

- De siste 4 årene har det vært brukt 450 000 – 550 00 kr pr år til vedlikehold av 

kommunale boliger. Dette er i seg selv et betydelig beløp og viser at det er be-

hov for en vurdering av om det er regningsvarende å selge og eventuelt anskaf-

fe andre boliger. 

- Vi har i denne gjennomgangen ikke grunnlag for å komme med konkrete anbe-

falinger om framtiden for dagens kommunale boliger. Det vil være behov for en 

grundigere utredning bl.a. med vurdering av boligenes byggtekniske standard, 

vedlikeholdsbehov, markedsverdi, innsparinger ved salg, behov for nye boli-

ger, osv.  

 
Lund kommunen foretar ikke KOSTRA-rapportering for vedlikeholdsutgifter etter 

gjeldende retningslinjer. Dette innebærer bl.a. at man ikke kan bruke de analysemulig-

hetene som ligger her, og heller ikke kan foreta sammenligninger med andre kommu-

ner. Det blir også vanskeligere å gjøre en estimering av vedlikeholdsetterslepet i kom-

munen når KOSTRA-tallene ikke foreligger.  

For kommuner over en viss størrelse er det hensiktsmessig å benytte et normtall for 

vedlikehold pr. kvm. Store kommuner har mye bygningsmasse som holder seg relativt 

jevnt fra år til år. I kommuner som Lund, som er en kommune med ca. 3000 innbygge-

re, vil man oppleve at vedlikeholdsutgiftene vil kunne variere relativt mye fra et år til 

et annet. Dette på grunn av at små kommuner vil ha periodisk vedlikehold og oppgra-

deringer11.   

Tabell 3 - Vedlikeholdskostnader i Lund kommune. Funksjon 1901 Bygningsmessig service og 
vedlikehold. 

 
 

 

I stedet for KOSTRA-rapportering har vi gått inn i grunnlagstallene i regnskapene de 

siste årene og fått en rimelig oversikt over vedlikeholdskostnadene i kommunen. 

 

                                                      
11 KS-rapport: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep 

2009 2010 2011 2012 2013

Art 1230: Vedlikehold, 

byggetjenester og 

nybygg 3 974 0 447 783 388 361 347 161

Art 1250: Materialer til 

vedlikehold, påkostning 

og nybygg 1 286 727 1 188 407 881 736 1 178 808 1 146 528

Totalt: 1 290 701 1 188 407 1 329 519 1 567 169 1 493 689

Utgifter pr kvm: 53,78 49,52 55,40 65,30 62,24
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Vi ser at kommunen har vedlikeholdskostnader på 50 – 60 kr pr kvm pr år. I veilederen 

fra KS vises det til at et estimert årlig vedlikeholdsbeløp på kr 100 per kvm ved 30 års 

levetid og 170 kr per kvm ved 60 års levetid er nødvendig fra og med at bygget tas i 

bruk, dersom bygget skal opprettholde standarden. Da er nødvendige oppgraderinger 

tatt med. Dersom det ikke er et løpende vedlikehold, vil bygget være nedslitt etter 15 – 

20 år.12 Dette er en prioritering få kommuner i Norge har gjort.   

Anbefalingene til KS kan ikke direkte overføres til hver enkelt bygg en kommune eier. 

Behovet for vedlikehold vil være forskjellig. Det er en god illustrasjon på prioritering 

av og behov for vedlikehold, da dette tallet er lagt til grunn for alle kommuner som er 

sammenlignet.   

 

I Lund kommune utarbeides en vedlikeholdsplan og et vedlikeholdsbudsjettet i admi-

nistrasjonen. Brukerne ved de kommunale byggene kan komme med en «ønskeliste» til 

hva som skal prioriteres i budsjettet. Om dette blir tatt med i budsjettet eller ikke av-

henger av prioriteringer. Vedlikeholdsbudsjettet behandles av politiske utvalg som en 

del av budsjettarbeidet. 

 
Det er gjennomført intervjuer og samtaler ved flere kommunale bygg. Det har gjennom 

denne prosessen kommet frem at brukerne av de kommunale byggene er godt fornøy-

de med vedlikeholdet. Det vises også til at ordningen med vaktmester fungerer bra. 

Det er også kommet frem at vedlikeholdssituasjonen i kommunen er gjennomgående 

bra på kort sikt 13. Inntrykket man får er at systemet som foreligger i dag fungerer. 

Vedlikeholdsplanen fungerer som et overordnet dokument for planleggingen av vedli-

keholdet. Også de ukentlige arbeidsplanene som utarbeides er med på å gi en oversikt 

over vedlikeholdssituasjonen i kommunen.  

 

Vedlikeholdsplanen i kommunen fungerer som et levende dokument, og gir en årlig 

oversikt over hva som må gjøres. Dette er en ordning som fungerer godt for både bru-

kere og ledere ved byggene. Det er til en viss grad uenighet i kommunen når det gjel-

der skriftliggjøring av dagligdags vedlikeholdet ved enkelte bygg i kommunen. For 

noen fungerer systemet som er i dag greit, mens andre savnet mer dokumentasjon ved 

hvert kommunalt bygg for å redusere sårbarheten knyttet til enkeltpersoner. Intervjue-

ne viste også at det hovedsakelig er vaktmester/vedlikeholdsgruppen brukerne hen-

vender seg til når det skal meldes om behov for vedlikehold. Dette gjelder særlig lø-

pende vedlikeholdsoppgaver. De fleste rapporterer også at det er enkelt å gi meldinger 

om vedlikeholdsbehov, og at de er relativt fornøyde med de tilbakemeldinger de får på 

slike henvendelser. Akutte vedlikeholdsoppgaver blir også fikset innen rimelig tid. 

Når det gjelder et meldingsansvar for resten av kommunen er det lagt til grunn at alle 

med budsjett- og driftsansvar har vedlikeholdsansvar. Det samme gjelder vaktmestre 

                                                      
12 Beregning av levetid på bygninger 
13 Hele undersøkelsen ligger i vedlegg. 

http://www.dibk.no/Documents/Eksisterende%20bygg/Publikasjoner/Levetider_i_praksis.pdf
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eller vedlikeholdsarbeidere som ser behov for vedlikehold. Videre er arbeidet med 

vedlikehold i kommunen grovt inndelt slik at vaktmesterne har faste bygg de er ved. 

Dette er også en ordning brukerne er fornøyde med. Det rapporteres om at den gene-

relle beskrivelsen av vedlikeholdet i kommunen er gjennomgående bra.  

Det er også spørsmål som går på de overordnede planer og eierstrategi, samt miljøretta 

helsevern og universell utforming i kommunen. Det gjennomføres tilsyn med miljøret-

ta helsevern i skolene på regelmessig basis. Også barnehagene har hatt tilsyn de siste 

tre år. Dette er også en ordning som fungerer bra. Miljøretta helsevern omfatter alt som 

påvirker vårt arbeidsmiljø som direkte eller indirekte kan ha påvirkning på vår helse.  

 

I NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle – om eiendomsforvaltning i kom-

munesektoren sies det:  

Utvalget har vurdert hvordan planmessig vedlikehold påvirker forvaltningskostnadene over tid. 

Det enkle svaret på dette er at planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt over 

tid, og vil føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Å utsette vedlikehold for å 

spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det lange løp. Et dårlig vedlikehold 

har også andre følger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS)for brukerne. 

 

Den økonomiske siden ved manglende vedlikehold, eller manglende plan for vedlike-

hold, kan illustreres slik14:  

 

Figur 2 – ” Veien til verdiforringelse” 

 

 

 

KS uttaler i sin veileder15 at utbedringer må gjøres planmessig over flere år og innar-

beides i økonomiplanen, da det normalt ikke vil være rom for å rette opp alle forhold 

innenfor ett budsjettår. En systematisk plan og en god oversikt er dermed avgjørende 

for effektiv gjennomføring av vedlikehold. KS skriver videre at: Uten, eller ved lavt ved-

likehold, vil bygget være nedslitt etter 15-20 år, og man blir ”løpende” mellom akutte situasjo-

ner om offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold tving-

er fram en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner, og som finansieres med lån, 

                                                      
14 KS- rapporten 
15 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold 
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Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan utgjøre langt mer enn 

100 kr per kvm per år.” 

 

 
 

I intervjuene ved de kommunale byggene har vi også tatt opp HMS-aspektet ved even-

tuelt manglende vedlikehold. Dette er forhold som det i dag legges stor vekt på. I ar-

beidsmiljøloven fra 2005 heter det: 

 

§ 4-4. Krav til det fysiske arbeidsmiljøet  

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, innekli-
ma, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til ar-
beidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.  

De fleste brukerne vi har hatt kontakt med, beskriver vedlikeholdssituasjonen som 

gjennomgående bra. Man er generelt sett fornøyd med inneklima, energiforbruk og 

renhold. Det må likevel nevnes at ventilasjonsanleggene ved enkelte bygg kunne vært 

utbedret. Manglende vedlikehold kan ha innvirkning på tjenesteytingen. Tidligere er-

faring viser at dårlig luftkvalitet og temperaturproblemer er typiske følger av eventuelt 

manglende vedlikehold. Økt sykefravær og redusert effektivitet kan Dette er to forhold 

som kan føre til ytterligere dårlig ressursbruk, idet sykefraværet kan øke og effektivite-

ten synke. 

 

 

Ettersom Lund ikke var med i KS undersøkelsen er det ikke utarbeidet en oversikt over 

vedlikeholdsbehovet. Likevel gir vedlikeholdsplanen en årlig oppdatering over status 

på byggene. Det er likevel ingen estimater på etterslepet i kommunen. Det er heller ik-

ke gjort noen vurderinger på kvaliteten av det vedlikeholdet som blir utført.    

Dersom vi forutsetter det laveste anslaget KS har for vedlikehold, kr 100 per kvm i 

hvert år, vil et grovt anslag være at vedlikeholdsetterslepet de siste årene er blitt ak-

kumulert med 1 – 1.5 mill kr pr år.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-

stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-

det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 

www.rogaland-revisjon.no. 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f. eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

Kilder for god praksis: 

NOU 2004:22 

NS 3234 

 

Kildeliste:  

Veileder fra KS 

Politiske saker 

Vedlikeholdsplaner 

Oversikt over kommunale bygg 

Regnskap for Lund kommune 

Intervjuer og spørreskjema i kommunen 

KS rapport: Kommunal eiendomsmasse – Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep (2013) 

 

Revisjonskriterier: Konsekvenser av utsatt vedlikehold 

NOU  2004:22  VELHOLDTE BYGNINGER G IR MER TIL ALLE –  OM EIENDOMS-

FORVALTNING I  KOMMUNESEKTOREN  
Eiendomsforvaltningsutvalget har i NOU 2004:22 konkludert med at mangelfullt vedlikehold av eien-

dommene gir dårlig totaløkonomi. Effektene av dårlig vedlikehold rammer imidlertid ikke umiddelbart, 

og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, eller til og med nødvendig, å utsette vedlike-

holdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling blir først synlig på noe lengre sikt. Det er 

derfor viktig at eiendomsforvaltningens rammebetingelser er tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige 

karakter. 

 
KS  RAPPORT -  VEDLIKEHOLD I  KOMMUNE SEKTOREN -  FRA FORFALL TIL FO R-

BILDE  
I KS rapporten er årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter utredet. Hypotesen her 

er at ved dårlig vedlikehold vil man oppleve svekket rekruttering av fagkompetanse og dermed kvalitet 

på tjenesten. Likeledes vil produktiviteten kunne svekkes ettersom manglende vedlikehold ødelegger for 

en ellers god tjenesteyting. Til sammen bidrar dette til økte driftskostnader.  

 

Rapporten viser til en undersøkelse foretatt av NTNU som viser til at ved å fordoble lufttilførselen utenfra, 

kan man i noen tilfeller redusere sykefraværet med 10 %, og man mener videre at produktiviteten kan øke 

med 1,5 %. Rapporten fra KS sier videre at et dårlig innemiljø bidrar til flere alvorlige luftveisrelaterte 

sykdommer og til økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Det kan også bidra til redusert læreevne med 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
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nedsatt årvåkenhet, nedsatt konsentrasjon og hukommelse. Det vises også til at dårlig inneklima i skolen 

bidrar til økt aggressivitet og mer uro i klassesituasjonen.  

 

I forbindelse med rapporten fra KS ble det gjennomført sju arbeidsseminarer med deltagelse fra 25 kom-

muner og to fylkeskommuner. Ett seminar hadde fokus på de samfunnsmessige konsekvenser av mangel-

fullt vedlikehold, og ble gjennomført med grunnskolerektorer. Konklusjonene i dette seminaret vedrøren-

de manglende vedlikehold, var i prioritert rekkefølge: 

 

1. Omdømme, dårlig førsteinntrykk av skolen. 
2. Helsemessige konsekvenser. 
3. Forfallet ”inspirerer” til hærverk. 
4. Rekrutteringsproblemer. 
5. Driftskostnader øker. 

 

FORSKRIFT OM MILJØRET TET HELSEVERN I  BARNEHAGER OG SKOLER  
Kravene til det fysiske skolemiljøet er regulert i kommunehelsetjenestelovens forskrift om miljørettet hel-

severn i barnehager og skoler. Av § 7 (Generelle krav) framgår det at virksomheter som omfattes av forskriften 

skal være helsemessig tilfredsstillende. § 19 (Inneklima/luftkvalitet) spesifiserer at virksomheten skal ha tilfreds-

stillende inneklima, herunder luftkvalitet. §§ 20 (belysning), 21 (lydforhold) og 23 (sanitære forhold) tar videre 

for seg krav på sentrale områder. 

 

 Metode 

Regnskapstall er hentet fra opplysninger hos Rogaland Revisjon. Det er gjennomført intervjuer med ledere 

og brukere av kommunale bygg. Det er i tillegg sendt ut et spørreskjema på epost til brukere og verneom-

bud ved kommunale bygg i kommunen.   

 

 

Eksempel på en organisering som følger anbefalingene i NOU 2004:22  

 
 

Utdrag fra Kommuneproposisjonen 2013.  

 

2 Eiendomsforvaltning 

Kommunesektoren har selv ansvaret for å prioritere utgifter til drift og vedlikehold av bygg. Kommunal- og re-

gionaldepartementet følger opp ved å tilrettelegge rammebetingelsene som skal gjøre kommunesektoren i stand 

til å ivareta eiendomsforvaltningen på en god måte. Det er fortsatt nødvendig for de fleste kommuner og fylkes-

kommuner å høyne statusen på eiendomsforvaltning og prioritere ressurser med tanke på et godt, verdibeva-

rende vedlikehold. Dette vil sikre gode tjenester for brukerne av de kommunale og fylkeskommunale bygninge-

ne. God eiendomsforvaltning er god økonomi og styrker handlingsrommet for framtida. 
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Mangel på kunnskap og kompetanse om eiendomsforvaltning har vært en av de store utfordringene i kommu-

nesektoren. For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne eie og drive sine bygninger og sin eiendomsfor-

valtning på en god måte er god kompetanse en viktig forutsetning. Kommunal- og regionaldepartementet har 

støttet opp om arbeidet i KoBE-prosjektet (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning). Prosjektet var et kom-

petanseprogram for eiendomsforvaltning i kommunene og fylkeskommunene. Direktoratet for byggkvalitet 

(DiBK), tidligere Statens bygningstekniske etat, hadde ansvaret for prosjektet i perioden 2006–2011. Prosjektpe-

rioden er over, og eiendomsforvaltning er etablert som fagområde i DiBK fra 2012.  

KOSTRA gir nøkkeltall om prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer på en 

rekke forhold knyttet til ansvaret med å forvalte bygninger. KOSTRA-tallene gir kommuner og fylkeskommuner 

informasjon for planlegging og styring av egen virksomhet. Fra 2008 fikk kommunesektoren bedre styringsin-

formasjon i form av nøkkeltall om eiendomsforvaltning i KOSTRA. Rapporteringen av regnskapsdata i KOSTRA 

ble tilpasset NS3454 (Norsk standard om livssykluskostnader for byggverk). I tillegg ble det etablert rapporte-

ring av bygningsareal for (fylkes)kommuner og (fylkes)kommunale foretak. I KOSTRA-publiseringen i 2012 ble 

det publisert foreløpige tall for 2011, slik at det nå finnes en tidsserie på fire år. Dette kapittelet viser utviklingen 

i perioden, og endringen fra 2010 til 2011.  

Den foreløpige publiseringen av tallene for 2011 bygger på data som er rapportert fra kommuner og fylkeskom-

muner til Statistisk sentralbyrå innen fristen. På grunn av at enkelte kommuner og fylkeskommuner ikke har 

rapportert i tide, er tallmaterialet ikke helt fullstendig.  

Tabell 8.8 og 8.9 viser at kommunesektorens samlede netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per innbygger 

har økt noe fra 2010 til 2011. Det samlede arealet på formålsbyggene i sektoren har vokst de siste årene etter et 

høyt investeringsnivå. Det samlede arealet målt per innbygger har imidlertid vært stabilt siden 2008.  

For kommunene ble de samlede enhetskostnadene (korrigerte brutto driftsutgifter) per kvadratmeter svakt redu-

sert fra 2010 til 2011, mens det for fylkeskommunene var en liten økning. I dette inngår samlede utgifter til ved-

likehold og drift. Utgiftene til vedlikeholdsaktiviteter per kvadratmeter har gått ned for både kommuner og fyl-

keskommuner fra 2010 til 2011. Reduksjonen var størst for kommunene. Noe av reduksjonen har trolig sammen-

heng med at resterende midler fra tiltakspakken i 2009 ble benyttet i 2010.  

Nedgangen kan også ha sammenheng med at det høye investeringsnivået erstatter enkelte eldre bygg med stort 

vedlikeholdsbehov. Nivået på de samlede utgiftene til drift av eiendommer (inklusive energiutgifter) per kvad-

ratmeter er om lag uendret for sektoren fra 2010 til 2011.  

 

Norsk standard 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur, inne-

holder en tabell over alle elementer av utgifter vedrørende et byggs livssyklus: 

 

 Et byggs livssyklus, jf. Norsk Standard 3454 

1. Kapital- kostna-

der 

2. Forvaltnings-

kostnader 

3. Drifts- 

kostnader 

4. Vedlikeholds- 

kostnader 

5. Utviklings- 

kostnader 

 

 Eksempler på vedlikeholdskostnader: 

 

Planlagt vedlikehold 

 

Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følger av jevn normal 

slitasje. Planlagt vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger 

skader, for eksempel maling 
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Spørreskjema sendt til leder og verneombud kommunale bygg: 

 

Vedlikehold av kommunale bygninger – Lund kommune  

1) Hvordan vil du generelt beskrive vedlikeholdssituasjonen for det kommunale 

bygget du jobber ved?  

2) På hvilke områder er det størst behov for forbedret vedlikehold? 

3) Er det manglende vedlikehold som går ut over inneklima, energiforbruk, ren-

hold eller lignende. 

4)  Hvem gir du oftest melding til når det gjelder vedlikehold?  Er du fornøyd 

med tilbakemeldingen? 

5) Blir det innmeldte vedlikeholdsbehovet utbedret innen rimelig tid?  

6) Er vedlikeholdsbehovet ved ditt bygg skriftliggjort? 

7) Hvordan har vedlikeholdsbehovet utviklet seg de siste årene? Har vedlikehold-

setterslepet økt? 

  

Er det noe annet du mener er viktig når det gjelder vedlikehold i ditt bygg? 
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