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FORORD 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Silje 

Fisktjønmo - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle 

med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune vedtok i møte 17.11.2021 saksnummer 41/21 å 

gjennomføre en undersøkelse av eiendomsforvaltningen i kommunen. Denne rapporten 

oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen 

har vært oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst. 

Bodø, den 12.05.2022. 

 

Bjørn Vegard Gamst 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen tatt for oss eiendomsforvaltningen i 

Hamarøy kommune Formålet med prosjektet har vært å belyse om Hamarøy kommune har et 

rasjonelt dokumenterbart system, for vedlikehold av bygg, som er egnet til å forhindre 

verdiforringelse i bygningsmassen. Videre å gi kommunestyret tilstrekkelig informasjon om 

tilstand/vedlikeholdsbehov på kommunens eide bygningsmasse. 

I tillegg har vi sett på om det formelle forhold som skaper utfordringer med nødvendig 

oppfølging av bygningsmassen til boligstiftelsene. 

I undersøkelsen har vi forsøkt å svare ut følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger? 

2. Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning? 

Kommunens administrasjon har vært en god samarbeidspartner gjennom prosjektet. 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier og intervju og samtaler med med en 

rekke personer som har vært involvert i prosessen.  

Undersøkelsen er avgrenset til å se på forvaltning av bygninger med hovedvekt på 

vedlikehold og system. 

Hamarøy kommune har gjort forsøk på å få på plass mål og strategier for 

eiendomsforvaltningen. De har ikke fått med seg kommunestyret på å arbeide fram dette og 

har siden 2019 ikke hatt klare mål og strategier for eiendomsforvaltningen. 

For den første problemstillingen konkluderer vi med at Hamarøy kommune i liten grad 

har etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig 

vedlikehold av bygninger. 
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Prosjektrapporten fra 2019/2020 gir en relativt god oversikt over tilstanden og 

vedlikeholdsetterslepet for kommunens bygningsmasse. Den største utfordringen er at de ikke 

pr dags dato jobber systematisk med å oppdatere denne oversikten. 

Basert på dagens arbeidsoppgaver er kompetansen i avdelingen tilstrekkelig, men de har jo et 

ønske om å arbeide mer planmessig og bør tenke på framtidige behov og sette opp en 

kompetanseplan som de mangler i dag. Kapasiteten til å ivareta vedlikeholdsbehovet er for 

lav og de må prioritere å få gjennomført tiltak som reduserer utgiftene og arbeidsbyrden slik 

som avhending av ubenyttede bygninger. Organiseringen står i forhold til ansvarsforhold, 

men de mangler formelle stillingsinstrukser. 

Revisor har ikke funnet at det gjennomføres systematisk rapportering som setter 

kommunestyret i stand til å prioritere ressursene. 

Helse og velferd som den største melderen av brukerbehov er i hovedsak fornøyd med 

oppfølgingen av umiddelbare behov. De har ikke noe fast system for innmelding. Og 

systemet de har i dag gir dårlige muligheter for planmessig og systematisk arbeid med 

brukerbehov. 

For den første problemstillingen konkluderer vi med at Hamarøy kommune i liten grad har 

etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig vedlikehold 

av bygninger. 

Kommunens skriftlige leieavtale med Hamarøy Kommunale Boligstiftelse mangler. Her bør 

det på bakgrunn av kjennskap til innhold kunne forfattes en ny avtale med tilsvarende 

innhold. 

Når det gjelder Austre Hamarøy Boligstiftelse er leieavtalen klar på at vedlikeholdet er 

stiftelsens ansvar. 

For den andre problemstillingen oppsummerer vi med at kommunens avtaler med 

boligstiftelsene i stor grad ivaretar kommunens behov for rasjonell byggforvaltning. 
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Anbefalinger 

På denne bakgrunn har revisjonen gitt Hamarøy kommune følgende anbefalinger: 

Hamarøy kommune bør: 

➢ i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mål og strategier for 

eiendomsforvaltningen i kommunen. 

➢ prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på 

kommunens bygninger. 

➢ i samarbeid med politisk nivå utarbeide en langtidsplan for eiendomsforvaltningen i 

kommunen. 

➢ utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet 

til kommunens bygningsmasse. 

➢ utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for 

innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført. 

➢ i samarbeid med Hamarøy kommunale boligstiftelse sørge for en ny leiekontrakt som 

avspeiler de reelle avtalevilkårene. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling  

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune vedtok i sak 54/20 den 18.062020 å bestille en 

forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen. 

Revisor oversendte en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen til behandling i 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok i sak 41/21 den 17.11.2021 en prosjektplan hvor 

revisjonen fikk i oppdrag å besvare to problemstillinger knyttet til temaene i bestillingen. 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

1.2.1 Problemstillinger 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger? 

I tillegg har kontrollutvalget ønsket at revisor skulle se nærmere på forholdet mellom 

kommunen og boligstiftelsene på denne bakgrunn har vi satt opp følgende problemstilling. 

2.  Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning? 

1.2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revidert enhet i kommunen skal vurderes 

opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det 

foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

Kildene til de operasjonaliserte revisjonskriteriene til denne rapporten er utledet fra følgende 

kilder: 

• Kommuneloven 

• Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 
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• NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».  

• Multiconsult KS  

• FoU-rapport nr. 154018 «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veger», 2015. 

Standarder NS3424, NS3454 

• Kommunens egne retningslinjer og reglementer 

Utleningen til revisjonskriteriene følger rapporten i vedlegg 2. 

1.3 Metode og avgrensning 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentgjennomgang og intervju med følgende 

personer:  

- Kommunalleder Samfunnsutvikling 

- Leder for eiendom og kommunalteknikk 

- Eiendomsforvalter 

- Driftsleder 

Vi har også snakket med Kommunalleder Helse og velferd og hatt korrespondanse på telefon 

og epost med kommuneadministrasjonen i etterkant av intervjuene, for å få besvart 

oppfølgingsspørsmål. Fra intervjuene ble det ført referat som senere ble verifisert av 

intervjuobjektene. Det har vært et godt samarbeid, og administrasjonen har vært meget 

behjelpelig med å fremskaffe nødvendig informasjon.  

I denne forvaltningsrevisjonen er det ikke vurdert hvorvidt det er rasjonelt for kommunen å 

besitte ulike eiendommer. Derimot er det undersøkt om kommunen faktisk har gjennomført 

slike vurderinger, og i hvilke fora disse eventuelt er blitt gjort. I undersøkelsen er det også 
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gått igjennom en god del skriftlig dokumentasjon, kommunestyrevedtak og andre notater fra 

administrasjonen. 

Vi har tatt med noen figurer som er laget på bakgrunn av tall fra KOSTRA1. Vi tar forbehold 

om at Hamarøy kommune har rapportert korrekt til KOSTRA. 

Revisor har ikke vært på befaring på bygningene i kommunen. Imidlertid er skriftlige 

dokumentasjonen i saken gjennomgått og sammenstilt med intervju og statistikk for å sikre 

validiteten til denne. Datagrunnlaget til rapporten vurderes som relativt pålitelig, og metode 

og faktagrunnlag vurderes som tilstrekkelig til å besvare problemstillingene i prosjektet. 

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingene. 

Konklusjonene i rapporten relaterer seg til gradssystemet nedenfor: 
 

1. I svært stor grad 

2. I stor grad 

3. I noen grad/varierende grad 

4. I liten grad  

5. I svært liten grad 

1.4 Bakgrunn og tilbakeblikk 

På vegne av Hamarøy Kommune utarbeidet konsulentfirmaet ReSight, Strategisk 

eiendomsplan i 2009. Planperioden var fra 2009-2019. 

Planen som ble vedtatt av kommunestyret i Hamarøy den 18.06.2009 omhandlet hovedmål og 

strategier, ang. bygg eid av Hamarøy Kommune. Den inneholdt også en detaljert beskrivelse 

av Hamarøy kommunes bygg, som byggeår, areal i m2, og vedlikeholdsetterslep.                            

 

1 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon 

om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 
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Planen omfatter ikke Tysfjords vestside som ble en del av Hamarøy ved 

kommunesammenslåingen i 2020. 

Visjonen i Strategisk eiendomsplan var å styrke bosetting og næringsutvikling i kommunen. 

Hamarøy kommune hadde i planen en hovedmålsetning om å drive et organisert kontinuerlig 

verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. 

Innenfor planperioden skulle bygg med vedlikeholdsetterslep oppgraderes til en forsvarlig og 

funksjonell standard. 

I planen hadde de satt opp fire strategier. 

1. Etablere et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. 

2. Etablere en hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen. 

3. Etablere riktige økonomiske rammebetingelser for eiendomsforvaltningen. 

4. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 50% innen 2019. 

Hamarøy Kommune har etter det Eiendomsforvalteren fortalte vært inne på ROBEK 3 ganger 

og har nå vært der siden 05.09.2011.  Kommunen sliter med stram økonomi og små 

budsjetter til drift og vedlikehold av bygg.  
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Eiendomsforvalteren har i et utkast til en Strategisk eiendomsplan i 2021 skrevet: 

  

Hamarøy Kommune har en god del eldre bygningsmasse, som skulle vært oppgradert i 

tidligere år, men i stedet har dette blitt utsatt pga. mangel på midler og ressurser, og det er 

ikke en god måte å forvalte byggene på, til beste for våre brukere og beboere.  

På dårlig vedlikeholdte bygg vil det også lettere oppstå skader på, noe som mulig kunne 

vært unngått med godt vedlikehold. Det er også verd å merke seg at, ved skader på eldre 

bygg med dårlig vedlikehold blir også utbetaling fra forsikringsselskap avkortet. 

Ansvaret for vedlikeholdet av bygningsmassen ligger til Eiendomsforvalteren som er 

plassert under «Leder eiendom og kommunalteknikk» som igjen er plassert under 

«Kommunalleder for samfunnsutvikling». 
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     Figur 1 Organisasjonskart 

1.5 Begreper  

Vedlikehold: Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde en bygning i samme relative 

standard som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt slik at bygningen kan brukes til 

tiltenkt formål innenfor bygningens forventede økonomiske levetid. Tiltak som har karakter 

av løpende vedlikehold, skal alltid regnes som vedlikehold og ikke som en påkostning eller 

investering.  

Driftsaktiviteter: Som driftsaktiviteter regnes løpende vedlikehold, renhold, vakthold, sikring, 

energi og vann, avløp, renovasjon mm. 

Kommunale formålsbygg: kommunale bygninger som skoler, helsebygninger og andre 

bygninger som huser kommunens administrative og tjenesteytende virksomhet. 
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Formålsbyggene utgjør normalt hovedtyngden av bygningsmassen i kommunen. 

Utleieboliger og omsorgsboliger regnes ikke som formålsbygg. 

2 Fakta og vurdering 

I dette kapitelet har vi satt opp de utledede kriteriene og faktabeskrivelsen tilknyttet disse 

under hvert kriterium og revisors vurderinger opp mot revisjonskriteriene. Utledning av 

kriteriene finner dere i vedlegg 2 til denne rapporten. 

Dagens situasjon 

I utkast til overordnede mål og planer og rutiner for Hamarøy kommunes 

eiendomsforvaltning har Eiendomsforvalteren skrevet: 

Dagens situasjon er at Hamarøy kommune etter kommunesammenslåingen er blitt større 

og med flere kommunale bygg. Økt volum i bygningsmasse har ikke medført tilsvarende 

økning i teknisk vedlikeholds personell, og avsatte økonomiske ressurser til vedlikehold i 

budsjett.  

Den kommunale økonomiske situasjonen i dag gir klare begrensinger på hva som er mulig 

å få til, når det kommer til forvaltning, oppgradering, og vedlikehold av bygg i 

kommunen.  

For eiendomsforvaltningen er det å legge planer og gjennomføre, når det kommer til 

oppgradering og vedlikehold av bygg i kommunen derfor vanskelig, selv om oppgavene 

er mange.  

Det som blir prioritert i dag i for eksempel et formålsbygg er, å reparere, hvis ting eller 

interiør blir ødelagt, å drive vedlikehold på ventilasjonsanlegg, alarmanlegg, elektriske 

anlegg, VVS, osv. altså det mest nødvendige, slik at bygget kan fungere som det skal. 

(Fortsetter neste side) 
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2.1 System og rutiner for godt langsiktig vedlikehold 

Fakta som blir presentert i dette kapittelet er innhentet for å svare ut første problemstilling: 

3. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger? 

▪ Kommunen bør ha klare mål og strategi for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

Alle de intervjuede har gitt utrykk for at det i dag ikke finnes noen overordnede mål og 

strategier for kommunens bygningsmasse som er vedtatt av kommunestyret. Strategisk 

eiendomsplan som ble vedtatt i 2009 og skulle gjelde fram til 2019 er ikke fornyet. 

Eiendomsforvalteren har imidlertid laget et utkast til et dokument som etter det 

Kommunallederen har sagt var ment for vedtak i kommunestyret. Kommunallederen mener 

imidlertid at slik dokumentet framstår er det for detaljert og ikke egnet for vedtak i 

kommunestyret. Kommunallederen har gitt utrykk for at dokumentet eventuelt må 

omarbeides for dette formålet.  

I dokumentet som Eiendomsforvalteren har laget har de satt opp som et hovedmål at: 

Eiendomsforvalteren har videre satt opp stikkordene: 

Mange utleieboliger er også preget av alder, noe som gjenspeiles tilsvarende i slitasje, 

siden det sjelden tidligere har blitt funnet, og heller ikke i dag finnes midler og ressurser 

til oppgradering, før nye beboere flytter inn. Også her blir bare de mest nødvendige 

forefallende arbeidene gjennomført.  

Det jobbes med å få solgt bygg som ikke lenger er i bruk, og har nytteverdi for Hamarøy 

kommune. Grunnen til å selge er at bygg som ikke lenger er bruk, fremdeles medfører en 

kostnad og legger beslag på kommunale ressurser. 

Hamarøy kommune skal drive et organisert kontinuerlig verdibevarende vedlikehold av 

bygningsmassen. 
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• Gode bygg 

• Bevare verdiene 

• Kostnadseffektiv drift 

• Fornøyde brukere 

For å kunne oppnå hovedmålet forutsettes det ifølge Eiendomsforvalteren god 

kommuneøkonomi. 

De intervjuede gir uttrykk for at de i det daglige har en målsetning om å ivareta byggene så 

godt som mulig innenfor de økonomiske rammene de har.  

▪ Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for 

bygningsmassen. 

Den faglige standarden for å utføre tilstandsanalyser er beskrevet i Norsk Standard 3424. 

Standarden angir krav til hva som skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Standarden er 

fleksibel og kan danne rammeverk for tilstandsanalyser av ulik art og omfang. Omfanget av 

en tilstandsanalyse avhenger av referansenivå (hva man sammenlikner med) og analysenivå 

(hvor grundig man utfører analysen). Tilstandsanalyser blir ofte utført av bygningskyndige på 

oppdragsbasis.  

Revisor har fått en oversikt over kommunens bygningsmasse. Denne består av 29 

formålsbygg og 64 boenheter. Hamarøy kommune eier både eldre og nyere bygg, de eldste er 

bygd på 1940 tallet og de nyeste i 2009. Formålsbygg med jevnlig vedlikeholdsbehov og 

tilpassing til dagens standarder er, eldrehjem, omsorgsboliger, skoler, barnehager, tekniske 

bygg, kontorbygg, svømmehaller, idrettsbygg og anlegg. 

I en prosjektrapport fra 2019/20 av Martin Nielsen og Jonas Jacobsen er det gjennomført en 

vurdering av kommunens formålsbygg opp mot tilstand og vedlikeholdsetterslep. 

Eiendomsforvalteren har skrevet til revisor at det ikke er gjort noen større grep når det gjelder 

dette slik at rapporten i all hovedsak gjenspeiler dagens situasjon. Bygningene er blitt noen år 

eldre og estimert vedlikeholdsetterslep må oppjusteres både på grunn av dette og på bakgrunn 

av den betydelige prisveksten de siste årene når det gjelder byggematerialer (ca. 20%). 
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Det framgår av prosjektrapporten at den er basert på en tilstandsanalyse som er en rangering 

av bygg i en tenkt skala, med en lik metodikk som muliggjør sammenligning mellom 

byggene og med tilsvarende bygg på landsbasis.  

Byggenes tekniske tilstand er vurdert slik at en engangskostnad er estimert for å innhente 

skader grunnet manglende vedlikehold, ofte kalt etterslepet. De årlige kostnadene som bygg i 

normal standard har, er satt opp mot hva som faktisk ble brukt i 2018 på vedlikehold og må 

prisjusteres for å gi et bilde av vedlikeholdsetterslepet. 

I tillegg sier rapporten noe om byggenes nytteverdi i et kapasitetstall. Eksempelvis antall 

skoleelever, sykesenger satt opp mot kommunens utnyttede kapasitet. 

For utarbeidelsen av rapporten er det gått gjennom til sammen 65 bygninger, hvor 

detaljnivået er delt inn i 2.  

Det første detaljnivået er en kombinasjon av typetall fra Holte og Prisboken, samt tall 

innhentet fra tidligere arbeid. Ved hjelp av disse opplysningene er det dannet et overslag. 

Bygg som typisk faller under første nivå, er bolighus og lagerbygninger.  

På det andre detaljnivået er det utført tilstandsanalyser med bildekatalog på 2-siffer nivå fra 

bygningsdelstabellen, samt typetall fra Prisboken, for å gi et mer detaljert overblikk over 

bygningenes utfordringer og etterslep. Bygg som faller under andre nivå er formålsbygg som 

skoler, eldresentre og barnehager. 

For å vise hvordan disse beregningene er satt opp har vi tatt med en figur som baserer seg på 

tallene fra rapporten og viser etterslepet beregnet for kommunens skolebygg og barnehager. 
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Figur 2 vedlikeholdsetterslep skolebygg og barnehager (2018) 
 
Boenheter er etter prosjektrapporten innenfor den mest unøyaktige kategorien. Det framgår at 

ingen av disse byggene ble inspisert. Det er her brukt typetall og relativt grove anslag på hva 

etterslepet er i dag. 

 

 

Figur 3 vedlikeholdsetterslep boenheter (2018) 
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Figur 4 vedlikeholdsetterslep total (2018) 
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De har oversikt over hvilken kompetanse de ansatte har, men de har ikke noen formell 

kompetanseplan. Leder for eiendom og kommunalteknikk sa også at de uansett ikke har noe 

budsjett for kompetanseheving. 

Kommunaleder samfunnsutvikling mener de i stor grad har den nødvendige kompetansen. 

Det handler også om å prioritere å benytte kompetansen. Hun mener at Strategisk planarbeid 

må prioriteres høyere selv om det er praktiske oppgaver som «brenner».  

Når det gjelder kapasitet er alle de intervjuede klare på at avdelingen er for dårlig bemannet. 

Driftsleder har sagt at de også har en del utfordring med sykefravær og at dette kan gjøre det 

veldig utfordrende til tider. Når de har langtidsfravær får de heller ikke tilbake refusjonen fra 

NAV slik at de kan ansette vikarer midlertidig. Driftsleder sa i intervju at han trodde at de 

med en stilling til ville klart seg med dagens oppgaver. 

Driftsleder mener det er en større utfordring med struktur. Alle de intervjuede er enige om at 

arbeidet som gjennomføres i drift er hovedsakelig «brannslukking». De har ikke planmessig 

vedlikehold. Dette er det ikke verken tid eller økonomi til. Det gjøres til tider større arbeider, 

men dette handler om å holde byggene i drift og ikke om å følge opp en vedlikeholdsplan. 

Dette er arbeider som avdelingen selv ikke har kapasitet til å gjennomføre. På slike ting må 

de benytte innleie.  

Driftsleder mener dette handler om at de må få på plass bedre systemer som gjør det mulig å 

planlegge og benytte ressursene de har bedre. 

Driftsleder har fortalt at de i dag benytter programmet «Planner» for å systematisere de 

daglige oppgavene. Driftsleder presiserer at dette ikke er noe FDVU2-program, men fungerer 

for å få dokumentert det som gjennomføres pr dags dato. Driftsleder forteller videre at de 

ikke har noen overordnet plan for prioritering av byggene, eller planmessig vedlikehold av 

 

2 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 
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byggene. Det de gjør er oppgaver de får inn med forhold som må utbedres for å opprettholde 

driften.  

De har programmet Facilit3 i dag, men dette er ikke oppe og går på en måte som gjør at de får 

benyttet programmets egenskaper for planmessig oppfølging. For å få dette programmet til å 

fungere trenger de å få kartlagt alle byggene og lagt inn alle opplysningene programmet 

trenger for å fungere.  

I prosjektrapporten fra 2019/2020 ble det konkludert med at dette programmet burde tas i 

bruk som et utgangspunkt for å kunne få bukt med vedlikeholdsetterslepet. I 

prosjektrapporten legges det til grunn at analysene som ble gjennomført på byggene kunne 

benyttes for å legges inn i Facilit. 

Driftsleder forteller at han og leder for vann og avløp var i Tromsø på opplæring i Facilit, 

men at det er en stor og tung prosess å få Facilit «opp å gå» og at de ikke har fått avsatt tid og 

ressurser til det. Driftsleder har i intervju gjort rede for at han vet om prosjektrapporten fra 

2019/2020, men har ikke detaljert kunnskap om den. 

Av Forpliktende Plan 2021-2024 framgår det at det skal avhendes bygg som til sammen skal 

spare kommunen driftsutgifter på til sammen kr 600.000, - fram til og med 2024.  

 

3 Elektronisk system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger og eiendom (se mere s. 18) 
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På denne bakgrunn har Eiendomsforvalteren satt opp en liste som beskriver bygg som 

kommunen skal eller bør Avhende. Om dette har han skrevet: 

På listen er det fem bygg som er vedtatt solgt. Tre bygg som er foreslått solgt og to bygg som 

er foreslått sanert eller solgt. Ut over dette er det satt opp informasjon om byggene slik som 

byggeår, tomtestørrelse og en kort beskrivelse av bygget. I tillegg har Eiendomsforvalter tatt 

med en oversikt over kostnader og inntekter med bygget i 2020 og 2021. 

På figur 5 nedenfor ser vi at Hamarøy kommune har nesten like mye areal pr innbygger som 

andre sammenlignbare kommuner. Likevel har de vesentlig lavere driftsutgifter 2,6% til 

eiendomsforvaltning enn kommuner i den samme KOSTRA-gruppen.  

Det er tidligere blitt fattet politiske vedtak på salg, avvikle, og slå sammen drift av skoler, 

barnehager og andre bygg. Ved salg av skolebygg eller barnehager vil innsparing for 

Hamarøy kommune ligge i å slippe framtidige utgifter til drift og vedlikehold. Hvis det 

fremdeles skal være kommunal drift eller kommunalt ansatte i samme bygg som selges, så 

må det medregnes leieutgifter til nye eiere for bruk av lokaler. Legges formålsbygg som 

skoler eller barnehager ned uten at de selges vil gevinsten være minimal for Hamarøy 

kommune og som fremdeles må betale for vedlikehold, faste utgifter, forsikringer, strøm 

osv. Gjennom å avhende kommunale bygg som ikke er i bruk vil dette legge til rette for 

annen bruk eller næring 
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Figur 5 netto driftsutgifter og areal 

På figur 6 nedenfor ser vi i første diagram at driftsutgifter til forvaltning av eiendom er 

ganske lik gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner pr kvadratmeter. I diagrammet helt 

til høyre ser en at energikostnadene pr. kvadratmeter er ca. en tredjedel høyere enn 

sammenlignbare kommuner. Dette er imidlertid kostnader som kan endre seg fra år til år 

avhengig av hvilke prosjekter som gjennomføres i kommunen. 
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     Figur 6 Kostnader eiendomsforvaltning 

▪ Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og vedlikeholdsbehovet 

for bygningsmassen på en systematisk måte. 

Alle de intervjuede er enige om at de ikke har noen formelle rutiner for rapportering. De 

snakker om forskjellige forhold og holder hverandre orientert i det daglige. Men dette er ikke 
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bestilling på rapportering fra kommunedirektøren så lenge hun har vært i stillingen de siste 

årene. På spørsmål om bygningsmassen forringes slik den ivaretas pr. dags dato svarte 
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fant at det rapporteres fra teknisk område til kommunestyret i tertialrapportene. Dette er 
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De intervjuede forteller at de i flere omganger har forsøkt å få legge fram saker for å be om 

midler til viktige utbedringer av bygningsmassen. Disse sakene har blitt stoppet før budsjettet 

har blitt presentert for kommunestyret. 

Kommunallederen forteller at saker som handler om at det må gjøres offentlig anskaffelse for 

å dekke et viktig behov er lettere å få opp til politisk behandling. 

▪ Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra de 

tjenesteytende enhetene følges opp. 

De intervjuede kjenner ikke noen rutiner for innmelding av brukerbehov. Driftslederen og 

Eiendomsforvalteren har i intervju gjort rede for at de mottar meldinger på telefon og e-post 

og muntlig både til Driftslederen og til Eiendomsforvalteren. Driftsleder mener det ville vært 

tidsbesparende hvis dette kom direkte til ham. Eventuelt med kopi til Eiendomsforvalteren. 

Driftslederen har sagt at de ofte får slike meldinger veldig sent slik at det kan bli ekstra dyrt 

og krevende å gjennomføre de nødvendige arbeidene. 

Videre mener driftsleder at Planner fungerer for å følge opp de innmeldte oppgavene når de 

er lagt inn der. 

Kommunalleder helse og velferd forteller at de ikke har noe systematisk melding om 

brukerbehov. De melder underveis og både formelt og uformelt. 

De har ingen formelle rutiner som sier noe om hvordan brukerbehov skal meldes inn.  

Videre forteller hun at de på Helse og velferd har et sterkt ønske om at de skal kunne melde 

dette på Facilit. Både når det gjelder planmessige behov, utbedringer og endringer og når det 

gjelder umiddelbare behov for utbedring. 

De har også brukt Compilo til å melde avvik dersom forhold ikke utbedres slik det er avtalt. 

For å få en bedre oversikt har de laget et delingsdokument der de prøver å samle planmessige 

brukerbehov. De vet jo at det er utfordringer med økonomi, men de er stort sett fornøyde med 

oppfølgingen av innmeldte saker. 
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Kommunaleder Helse og velferd mener kommunen må arbeide planmessig og systematisk for 

å få på plass mål og strategier rutiner og systemer. Dette mener kommunallederen ville 

forenklet driften på dette området betydelig. 
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2.2 Revisors vurdering 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger? 

▪ Kommunen bør ha klare mål og strategi for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

Hamarøy kommune har til fram til 2019 hatt en strategisk plan med mål og strategier. Denne 

ble imidlertid ikke fornyet da den gikk ut i 2019. De intervjuede er enige om at det ikke 

foreligger overordnede målsetninger og strategier. De har heller ingen formelle rutiner for 

hvordan arbeidet på området skal gjennomføres. 

Eiendomsforvalteren har skrevet utkast til et dokument for å få vedtatt mål og strategier i 

kommunestyret, men langt har de ikke kommet ennå. Det nye dokumentet er av innhold ikke 

ulikt den strategiske planen fra 2009, men den inneholder ingen fastsatte mål og strategier fra 

kommunestyret. 

Vedlikehold innebærer å opprettholde bygningskvaliteten på et fastsatt nivå. Kommunestyret 

bør selv fastsette dette nivået. Dette vil kunne bidra til en forventningsavklaring både for 

brukerne av bygningene og bygningsavdelingen.  

Når en mangler mål og strategier for vedlikeholdsnivå mangler en premisser å bygge de 

økonomiske rammene rundt. Det vil da ofte bli vanskelig å begrunne behovet for økte 

ressurser til området. Premisset kan være at formålsbyggene skal opp på et fastsatt nivå på 

TG-skalaen4 eller at byggets opprinnelige standard skal opprettholdes. 

 

4 Tilstandsgradering etter NS 3600 
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Det er regnet for svært sentralt å ha overordnede mål og strategier for å kunne lykkes med 

arbeidet på dette området. 

Hamarøy kommune har ikke klare mål og strategier for vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse. 

▪ Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for 

bygningsmassen. 

Etter revisjonens vurdering foreligger det en relativt oppdatert oversikt over tilstanden og 

vedlikeholdsetterslepet til kommunens bygninger. På bakgrunn av Prosjektrapporten fra 

2019/2020 har de på det nåværende tidspunkt en oversikt som ikke er helt utdatert. De 

mangler imidlertid et system og rutiner for å oppdatere denne oversikten. De har programmet 

Facilit som etter revisors forståelse er et egnet program for å ivareta internkontrollen på dette 

området. For at dette skal fungere over tid og en skal oppnå fult utbytte av programmet må en 

ha rutiner for å innhente og oppdatere data i programmet. Det foreligger i vedleggene til 

Prosjektrapporten to til tre år gamle analyser av de aller fleste formålsbyggene i kommunen. 

Kanskje kan disse analysene benyttes som et utgangspunkt for å innarbeide et datagrunnlag i 

Facilit som gjør det mulig å ta i bruk programmet slik det er ment.  

En utfordring som nevnes av Driftsleder er at det vil bli svært krevende å få dette opp å gå og 

at avdelingen ikke har kapasitet eller midler til dette. Revisor er enig med Driftsleder i at en 

slik innfasing vil kreve noe ekstra midler og kapasitet en periode. Det har likevel vist seg at 

for de som klarer å gjennomføre dette er det mye å spare på dette i det lange løp. 

Kommunallederen på helse og velferd er også svært interessert i at dette programmet tas i 

bruk de vil dermed være interessert i opplæring på dette. 

Hamarøy kommune har en relativt oppdatert oversikt over tilstanden og 

vedlikeholdsetterslepet til kommunens bygninger.  
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▪ Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta bygningsmassen, og 

organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene. 

Vurdert på bakgrunn av dagens arbeidsoppgaver kan det se ut til at avdelingen har 

tilstrekkelig kompetanse. Imidlertid bør de ha en tanke om å bedre kompetansen i avdelingen 

på sikt, ikke minst med tanke på kartlegging og analyse av bygninger for å hente inn data til 

Facilit. De bør derfor få på plass en kompetanseplan. Revisor vurderer det som naturlig at en 

liten kommune som Hamarøy ikke kan ha egen kompetanse til å utføre større prosjekter og at 

disse må håndteres med kjøp av tjenester.  

Selv om de mangler stillingsbeskrivelser og rutiner som fordeler oppgavene er alle enige om 

at ansvarsfordelingen er fornuftig ut fra organiseringen. De intervjuede er enige om at 

vedlikeholdet mangler tilstrekkelig kapasitet særlig med tanke på økonomi. 

De arbeider med å bedre arealutnyttelsen og gjennom den kapasiteten ved å avhende og 

sanere bygg kommunen ikke trenger. Revisor mener arbeidet med gjennomføring av salg når 

dette er vedtatt i kommunestyret bør gå raskere slik at ønsket innsparingen blir en realitet. 

Dette vil også øke avdelingens kapasitet til å ivareta prioriterte bygg. 

Kriteriet er bare delvis oppfylt.   

▪ Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og 

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte. 

Revisjonen mener rapportering om bygningenes tilstand og vedlikeholdsbehov er en 

grunnleggende forutsetning for at kommunestyret skal settes i stand til å prioritere ressursene.  

Selv om teknisk avdeling nevnes i tertialrapportene, foreligger det ikke formelle rutiner for 

systematisk rapportering av tilstand og vedlikeholdsetterslep. Det er også en utfordring at 

avdelingens forsøk på å be om økte midler i budsjettet stanses allerede før budsjettet legges 

fram for kommunestyret. Heller ikke slike behov kommer fram til de som skal prioritere 

ressursene. 
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Dette er svært uheldig ettersom dette er den viktigste kanalen for å få det politiske nivået med 

seg på viktigheten av gode langtidsplaner og godt planmessig vedlikehold. 

Det rapporteres ikke systematisk om tilstand og vedlikeholdsetterslep. 

▪ Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra de 

tjenesteytende enhetene følges opp. 

Kommunen har ikke rutiner for innmelding av brukerbehov. Dette gjøres på alle mulige 

måter og kan være vanskelig å få system på for de som skal følge dette opp. De har et mål om 

at dette skal gjøres på Facilit, men de har ikke kommet dit ennå. 

Revisor ser særlig på dette området et behov for å få samlet framtidige og løpende behov i et 

og samme system slik at en kan prioritere riktig å ta ting i riktig rekkefølge slik at en får mer 

ut av ressursene en har. 

2.3 Kommunens avtaler med boligstiftelsene 

Fakta som blir presentert i dette kapittelet er innhentet for å svare ut andre problemstilling: 

2.  Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning? 

Problemstillingen er deskriptiv og krever dermed ingen revisjonskriterier. Revisor tolker 

problemstillingen som et spørsmål om avtalene gir en klar ansvarsfordeling når det gjelder 

oppfølgning av bygningsmassen til boligstiftelsene. 

Eiendomsforvalteren forteller at de mener kommunen skal forholde seg som alminnelige 

leietakere både når det gjelder stiftelsene og de private utleierne. Han sier de har utfordringer 

særlig i forhold til en av de private utleierne og den ene boligstiftelsen.  Han har fortalt at 

utfordringen er at dette tar tid og de er ikke bemannet for å ivareta de enhetene de leier. 
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Eiendomsforvalteren forteller videre at Østre Hamarøy kommunale boligstiftelse ivaretar 

dette selv. De har god økonomi og driver godt og har bra standard på leilighetene. De leier 

inn eksterne til å gjøre løpende vedlikehold.  

I Hamarøy kommunale boligstiftelse mener Eiendomsforvalteren at det ikke er så enkelt. 

Boligmassen er veldig variert og han som var eiendomsforvalter før meg satt med to hatter og 

styrte både stiftelsen og kommunens eiendomsforvaltning. Videre legger 

Eiendomsforvalteren til grunn at det er veldig liten vilje til å ordne det løpende vedlikeholdet. 

«De har penger, men de er ikke villige til å sette noen til å ordne disse tingene».  

Videre fortalte han at han som er arbeidende styreformann, er pensjonist. Med litt press kan 

de kanskje få ham til å ordne noe av utfordringen når ting oppstår, men dette er veldig 

vanskelig å forholde seg til. 

En annen utfordring Eiendomsforvalteren tok opp med revisor er at avtalen mellom 

kommunen og stiftelsen ikke er å finne. Eiendomsforvalteren har gitt utrykk for at praksisen 

på området er at stiftelsen har ansvaret for vedlikeholdet, men de virker hele tiden litt uvillige 

til å ta ansvaret. 

Videre har Eiendomsforvalteren gjort rede for at kommunen har litt lave leiepriser på drag-

siden der denne stiftelsen holder til. Dette er delvis på grunn av at indeksreguleringen av 

kommunens leiepriser ikke ble ivaretatt av min forgjenger. Så dette jobber vi også med å 

prøve å rette opp. Utfordringen er jo at dette er sårbare grupper og at en bør være litt forsiktig 

med for store justeringer. 

De intervjuede gir også inntrykk av at det administrative rundt Hamarøy kommunale 

boligstiftelse ikke er helt ryddig.  

Revisor har funnet Vedtektene til stiftelsene på Stiftelsestilsynets nettsider. Vedtektene til de 

to stiftelsene er utformet noe forskjellige, men inneholder i all hovedsak de samme rammene 

for stiftelsenes drift og formål.  
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Stiftelsenes formål er i henhold til vedtektene i korte trekk å skaffe boliger til vanskeligstilte 

beboere i Hamarøy kommune. Vedtektene regulerer imidlertid ikke leieforholdet mellom 

stiftelsen og kommunen. 

 

Revisor har gjennomgått leieavtalen mellom Austre Hamarøy Boligstiftelse og Hamarøy 

kommune. Avtalen regulerer har bestemmelser om utleiers og leietakers ansvar. 

 

Når det gjelder ansvaret for vedlikehold av bygninger er dette regulert på følgende måte i 

leieavtalen: 

 

 

Under punktet for fraflytting er følgende tekst tatt inn i leieavtalen: 

 

Til slutt følger det av leieavtalen punkt 12 at for forhold som ikke er regulert i kontrakten 

gjelder husleielovens bestemmelser. 

Hamarøy kommunale Boligstiftelse ble registrert i Foretaksregisteret 30.01.1990. 

Austre Hamarøy Boligstiftelse ble registrert i Foretaksregisteret 29.04.1994.  

2.4 Revisors oppsummering 

Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for rasjonell 

byggforvaltning? 

Utleier har ansvar for vedlikehold av bygninger og felles tekniske innretninger/kabler. 

 

Leietaker har ikke ansvar for forringelse som følge av elde eller alminnelig slitasje. 

Leietaker plikter ikke å fjerne fast inventar, ledninger og liknende som han/hun har 

montert. 
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Slik avtalen om leie er formulert er vedlikeholdet utleiers ansvar. I leieavtalen er det ikke 

beskrevet føringer for tidsbruk og rettigheter ved brudd på avtalen ut over den reguleringen 

som eventuelt følger av husleieloven. 

Det mangler en leieavtale med den ene boligstiftelsen. Imidlertid vil kommunen alltid kunne 

kreve rettigheter etter husleieloven i den grad partene ikke er enige, og bestemmelsene i 

avtalen ikke kan dokumenteres. 

Selv om avtaledokumentet er borte, er jo begge partene kjent med innholdet i avtalen. Begge 

parter har forholdt seg til at vedlikeholdet av stiftelsens bygningsmasse er stiftelsens ansvar. 

Det bør dermed være mulig å melde inn sak til styret i stiftelsen om å få laget en ny avtale 

som ivaretar leieforholdet slik det var ment og ut fra dagens behov. 

Når det gjelder utfordringene rund det administrative i Hamarøy kommunale boligstiftelse, 

kan det være på sin plass å søke råd hos stiftelsestilsynet. 
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3.1 Konklusjon og anbefaling 

3.1 Oppsummering og konklusjoner 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger? 

Revisor konkluderer med at: 

Hamarøy kommune har gjort forsøk på å få på plass mål og strategier for 

eiendomsforvaltningen. De har ikke fått med seg kommunestyret på å arbeide fram dette og 

har siden 2019 ikke hatt vedtatte klare mål og strategier for eiendomsforvaltningen. 

Prosjektrapporten fra 2019/2020 gir en relativt god oversikt over tilstanden og 

vedlikeholdsetterslepet for kommunens bygningsmasse. Den største utfordringen er at de ikke 

pr dags dato jobber systematisk med å oppdatere denne oversikten og vedlikeholdsbehov må 

prisjusteres på bakgrunn av prisveksten i perioden. 

Basert på dagens arbeidsoppgaver er kompetansen i avdelingen tilstrekkelig, men de har jo et 

ønske om å arbeide mer planmessig og bør tenke på framtidige behov og sette opp en 

kompetanseplan som de mangler i dag. Kapasiteten til å ivareta vedlikeholdsbehovet er for 

lav og de må prioritere å få gjennomført tiltak som reduserer utgiftene og arbeidsbyrden slik 

som avhending av ubenyttede bygninger. Organiseringen står i forhold til ansvarsforhold, 

men de mangler formelle stillingsinstrukser. 

Revisor har ikke funnet at det gjennomføres systematisk rapportering som setter 

kommunestyret i stand til å prioritere ressursene. 

Hamarøy kommune har i liten grad etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan 

ivareta et godt og langsiktig vedlikehold av bygninger. 
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Helse og velferd som den største melderen av brukerbehov er i hovedsak fornøyd med 

oppfølgingen av umiddelbare behov. De har ikke noe fast system for innmelding av 

brukerbehov. Systemet de benytter i dag gir beskjedene muligheter for planmessig og 

systematisk arbeid med brukerbehov. 

2. Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning? 

 

Revisor oppsummerer med at: 

 

Kommunens skriftlige leieavtale med Hamarøy Kommunale Boligstiftelse mangler. Her bør 

det på bakgrunn av kjennskap til innhold kunne forfattes en ny avtale med tilsvarende innhold 

ut fra dagens behov. 

 

Når det gjelder Austre Hamarøy Boligstiftelse er leieavtalen klar på at vedlikeholdet er 

stiftelsens ansvar. 

 

  

Kommunens avtaler med boligstiftelsene ivaretar i stor grad kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning. 
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3.2 Anbefalinger 

Hamarøy kommune bør: 

➢ i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mål og strategier for 

eiendomsforvaltningen i kommunen. 

➢ prioritere å få på plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden på 

kommunens bygninger. 

➢ i samarbeid med politisk nivå utarbeide en langtidsplan for eiendomsforvaltningen i 

kommunen. 

➢ utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet 

til kommunens bygningsmasse. 

➢ utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for 

innmelding av brukerbehov og tilbakemelding på at disse er utført. 

➢ i samarbeid med Hamarøy kommunale boligstiftelse sørge for en ny leiekontrakt som 

avspeiler de reelle avtalevilkårene. 
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4 Kommunedirektørens kommentar 

4.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar 

 
Kommunedirektøren fikk rapporten til høring med 14 dagers frist og hadde fram til 13. mai 
for å komme med sine kommentarer. Revisor mottok høringsuttalelsen 17. mai. 22. 
 
Kommunedirektøren kommenterer svært kort, men gir uttrykk for at rapporten vil bli benyttet 
som et verktøy for bedring. 
 
Uttalelsen har ikke ført til endringer i rapporten. 
 
Uttalelsen ligger vedlagt i vedlegg 1 til rapporten.   
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5 Litteratur og kildereferanser 

Lover:  

• Kommuneloven (gml) LOV-1992-09-25-107 

• Kommuneloven (ny) LOV-2018-06-22-83 

NOU:  

• Norges offentlige utredninger 22-2004, velholdte bygninger gir mer til alle, om  

eiendomsforvaltning i kommunesektoren  

Hamarøy kommune:  

• Dokumenter som er relevante for vedlikehold av kommunens bygninger 

Andre kilder: 

• KS: rapport fra Multiconsult og PWS om tilstanden i kommuners og fylkeskommuners  

bygningsmasse - Fra forfall til forbilde” (2008). 

• KS: Veileder i vedlikehold av kommunal bygningsmasse: bedre eiendomsforvaltning  

og vedlikehold (2009) 

• KS: forvaltning av kommunesektorens eiendom og infrastruktur, Civitas (2013) 

Nettsider:  

• https://www.Hamarøy.kommune.no/ 

• https://www.ssb.no/kommunefakta/kostraLover og forskrifter 

Offentlige dokumenter 
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Figuroversikt 

Figur 1 Organisasjonskart 

Figur 2 vedlikeholdsetterslep skolebygg og barnehager (2018) 

Figur 3 vedlikeholdsetterslep boenheter (2018) 

Figur 4 vedlikeholdsetterslep total (2018) 

Figur 5 netto driftsutgifter og areal 

Figur 6 Kostnader eiendomsforvaltning 

Figur 7 Integrert perspektiv på livssyklusforvaltning 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 

Rapporten er gjennomgått av kommunedirektøren og jeg har ingen videre kommentarer til 

rapporten nå. Rapporten vil være et verdifullt kunnskapsgrunnlag til det videre arbeid med å 

utvikle en effektiv eiendomsforvaltning i Hamarøy kommune. 

Odd-Børge Pedersen 

Háldadusoajvve-Kommunedirektør 
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier 

Utledning av kriterier 

Problemstilling 1 

• Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt og 

langsiktig vedlikehold av bygninger?  

Av den gamle kommuneloven § 23, andre ledd, fremgår: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Denne bestemmelsen var i kraft til 1. januar 2020. Internkontrollbestemmelsene i den nye 

kommunelovens kap. 25 trådte i kraft 1. januar 2021. I overgangsreglene for 2020 heter det i 

kommunelovens § 31-3 a): 

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende 

kontroll. 

Hva dette innebærer for eiendomsforvaltningen vil vi utlede fra NOU 2004:22 «Velholdte 

bygninger gir mer til alle», som har legitimitet i kommunesektoren. Selv om det ikke er 

direkte fastsatt i lov eller forskrift, finnes det flere dokumenter som gir faglige anerkjente 

føringer for hva som er god eiendomsforvaltning. Å etablere strategiske mål er 

grunnleggende i arbeidet med eiendomsforvaltning, og bør være styrende for utvikling av 

bygningsmassen. Kravene til relevante anbefalinger for forvaltning av bygninger, er illustrert 

nærmere i neste figur: 

Figur 1. Livssyklusforvaltning av bygningsporteføljen 
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Figur 7 Integrert perspektiv på livssyklusforvaltning 

Kilde: Kommunalteknikk nr. 04-2011, s. 48 

I ny kommunelov er det gitt utdypende krav til kommunens internkontroll.  

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for 

å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
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e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og 

om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

Reglene i den nye kommuneloven utfyller innholdet i kommunedirektørens plikt til å «sørge 

for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll». Disse kravene støtter på 

generelt grunnlag opp om kravene som stilles i NOU 2004:22 og tydeliggjør metodikken som 

også følges i NOUen. 

NOU 2004:22 fremhever at det må stilles krav til eiendomsforvaltningens planleggings- og 

styringssystem. Tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak er hovedkomponentene i et 

rasjonelt og målrettet system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Det kan 

derfor fremsettes som et kriterium for god eiendomsforvaltning at et slikt system er etablert. 

Behovet for tilstandsinformasjon vil kunne variere fra kommune til kommune, og mellom 

aktørene eier, bruker og forvalter. Generelt kan man imidlertid si at eiendomsforvaltningen 

bør ha informasjon og data som gjelder følgende områder:  

▪ Overordnede politiske mål for styring og forvaltning av bygninger. 

▪ System for planlegging og styring av bygningsmassen. 

▪ System for å sikre verdibevarende vedlikehold, effektiv arealutnyttelse og vedlikehold 

av den enkelte bygning. 

Multiconsult og PwC gjennomførte på oppdrag fra KS i 2008 en undersøkelse om tilstanden 

på kommuners og fylkeskommuners bygningsmasse. Rapporten avdekket et betydelig 

vedlikeholdsetterslep i kommune-Norge og framhevet viktigheten av å utarbeide en helhetlig 

eiendomsstrategi, hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. 

Vi vil for denne problemstillingen benytte følgende utledede revisjonskriterier:  
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▪ Kommunen bør ha klare mål og strategi for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

▪ Kommunen bør ha en oppdatert oversikt over tilstanden og vedlikeholdsbehovet for 

bygningsmassen. 

▪ Kommunen bør ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta bygningsmassen, og 

organiseringen bør reflektere ansvarsforholdene. 

▪ Kommunedirektøren bør rapportere til kommunestyret om tilstanden og 

vedlikeholdsbehovet for bygningsmassen på en systematisk måte. 

▪ Kommunen bør ha system og rutiner som sikrer at innmeldte vedlikeholdsbehov fra de 

tjenesteytende enhetene følges opp. 

Problemstilling 2 

• Hvordan ivaretar kommunens avtaler med boligstiftelsene kommunens behov for 

rasjonell byggforvaltning? 

Problemstillingen er deskriptiv, og vi har derfor ikke laget revisjonskriterier til den. 
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