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1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Sirdal kommune bestilte i møte 24.09.2018, gjennomføring av en 
forvaltningsrevisjon med tema «Planlegging og styring av eiendomsforvaltningen». På 
bakgrunn av bestillingen ble revisjonen bedt om å legge fram en prosjektplan med forslag til 
problemstilling til kontrollutvalget for godkjenning.  

2 Formål og problemstilling 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Sirdal kommune har en 
tilfredsstillende planlegging og styring av eiendomsforvaltningen.  

Med bakgrunn i formålet med revisjonen formuleres følgende forslag til problemstillinger: 

1. I hvilken grad foreligger overordnede politisk bestemte mål og strategier for 
eiendomsforvaltningen? 

2. I hvilken grad har Sirdal kommune et tilfredsstillende system for planlegging og 
styring av eiendomsforvaltningen? 

3 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de normer og standarder som er relevante for det området som skal 
undersøkes i en forvaltningsrevisjon, og som kommunens praksis kan måles mot. Kriteriene 
fastsettes vanligvis ut fra relevant lovverk, politiske vedtak, føringer, retningslinjer og 
anerkjent teori. 

Ved gjennomføringen av dette prosjektet legger revisjonen til grunn følgende kilder for 
kriterier: 

• Kommuneloven.  
• NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. 
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Ytterligere kilder vil kunne bli lagt til under gjennomføringen av prosjektet. 

4 Om eiendomsforvaltning 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle (eiendomsforvaltningsutvalget), definerer 
god eiendomsforvaltning som det å gi brukerne gode og effektive bygninger til lavest mulig 
kostnad. I tillegg har også eieren og samfunnet sterke interesser knyttet til 
eiendomsforvaltningen som må ivaretas når man skal vurdere hva som er god 
eiendomsforvaltning. De samfunnsmessige interessene gjelder blant annet miljøhensyn, helse, 
arbeidsmiljø og sikkerhet, kulturarv, estetikk, god økonomisk forvaltning av samfunnets 
ressurser og tilstrekkelig kvalitet på offentlig tjenesteyting som er tilgjengelig for alle 
brukerne. Eierens interesser omfatter det å ivareta og utvikle realverdiene i eiendommen og 
oppnå størst mulig økonomisk avkastning av egenkapitalen. Dette oppnås som regel ved å ha 
tilfredse, betalingsdyktige leietakere og effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 
bruksverdiene i eiendommen. Eieren vil også måtte ivareta lov- og forskriftskrav som 
påligger eieren, og ivareta både samfunnsmessige interesser og brukernes interesser, slik at 
eierens og eiendommens omdømme og forhold til disse interessentene kan bidra til at eieren 
når sine egne mål for eiendommen.1  

For å karakterisere eiendomsforvaltningen som god anbefaler eiendomsforvaltningsutvalget 
flere kriterier som bør tilfredsstilles:2 

1. Eieren fastsetter de målene, prioriteringene og rammene som eiendomsforvaltningen skal 
styres etter. 

Politisk bestemte mål, strategier og planer for eiendommene og den forvaltningen som 
skal ivareta disse, bør utformes skriftlig og vedtas formelt for å gi grunnlaget for en god 
eiendomsforvaltning. Ved evalueringen av eiendomsforvaltningen i en bestemt kommune 
er det disse politiske målene som blir kriterier for god eiendomsforvaltning i denne 
kommunen. 

2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. 

Det innebærer at eiendomsforvaltningen planlegger sine aktiviteter og sin ressursbruk ut 
fra vedtatte mål og rapporterer tilstand, prosesser og resultater i forhold til målene. 
Omfanget av evaluering og planleggings- og styringssystemer som kriterium 2 krever, må 
tilpasses de praktiske behovene ut fra blant annet størrelsen på eiendomsmassen, slik at 
også denne delen av eiendomsforvaltningen blir kostnadseffektiv. 

3. Generelle delkriterier 

Herunder: 

• Tilfredsstille prioriterte brukerbehov. 

                                                 

1 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, side 13. 
2 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, side 107. 
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• Effektiv arealutnyttelse. 
• Godt, verdibevarende vedlikehold. 
• Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. 
• Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter. 
• En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen, som legger til rette for 

god faglig kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid 
og en god gjensidig rolleforståelse med klare ansvarforhold i trekantforholdet 
mellom eier, forvalter og bruker. 

• Riktige økonomiske rammebetingelser som er tilpasset eiendomsforvaltningens 
langsiktige karakter. 

4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. 

Når en snakker om eiendomsforvaltning innbefatter dette fast eiendom i form av bygninger 
med tilhørende grunnarealer. I tillegg til å omfatte vedlikehold av bygninger, dreier det seg 
også om forvaltningen av eiendomsretten til eiendommen. Forvaltningen av eiendommen som 
fysisk objekt omfatter utnyttelsen av eiendommen til bestemte bruksformål, løpende drift, 
tilsyn og vedlikehold, reparasjoner, utbedring og utvikling av bygningen ut fra endrede 
brukskrav, estetiske eller tekniske premisser. Forvaltningen av eiendomsretten vil si å ivareta 
rettigheter og plikter som eieren har etter norsk lov og inngåtte avtaler. Dette omfatter 
forvaltning av forholdet til brukere/leietakere, naboer, offentligheten og offentlige 
myndigheter. 

Eiendomsforvaltningen omfatter i prinsippet alle faser i livssyklusen, fra 

• ervervelse gjennom kjøp, ekspropriasjon og bygging, 
• forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), 
• avhending ved salg, bortfeste, gave eller overførsel av eiendom på spesielle vilkår, 
• riving, gjenbruk og deponering. 

ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN 

Eiendomsforvaltningsutvalget viser til at forvaltningen av eiendommer bør ta utgangspunkt i 
rollene som eier, forvalter og bruker. Disse rollene vil ha ulike funksjoner og ansvar i forhold 
til eiendommene, i forhold til hverandre og i forhold til omgivelsene. Utvalget viser til at den 
vanligste modellen for forvaltning av kommunale bygninger er at kommunestyret ivaretar 
eierrollen, et bygge- og eiendomskontor ivaretar forvalterrollen og at de enkelte fagenhetene 
ivaretar rollen som bruker for sine respektive bygninger.  

Utvalget beskriver videre hvilke funksjoner de ulike rollene vil ivareta: 

• Eierrollen ivaretar eiendomsretten og de strategiske funksjonene ved eierskap av 
bygninger. Eier vil være en oppdragsgiver overfor forvalter. Eieransvaret omfatter 
økonomisk og rettslig ansvar i forhold til eiendommene. I tillegg vil eier ha et ansvar 
overfor brukerne av eiendommene. 
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• Forvalterrollen skal stå for løpende drift og vedlikehold av bygningen så langt dette er 
eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvalter skal følge opp eierens plikter og rettigheter 
etter inngåtte avtaler overfor bruker. 

• Brukerrollen ivaretas av brukervirksomheten på stedet, men også av den som står 
ansvarlig for tjenestetilbudet. 

En klar ansvars- og oppgavefordeling er en helt sentral forutsetning for god bygg- og 
eiendomsforvaltning og bidrar også til klare forventninger mellom aktørene som grunnlag for 
et godt samarbeid og dermed til et redusert konfliktnivå. Utvalget drøfter ulike modeller for 
organisering av eiendomsforvaltningen i en kommune. De understreker at valg av 
organisasjonsform må være det enkelte kommunestyret sitt ansvar, og utvalget går ikke inn 
for å pålegge bestemte organisasjonsmodeller. Likevel anbefales en organisering der rollene 
som eier, forvalter og bruker er skilt fra hverandre, og der kommunens eiendomsfaglige 
kompetanse er samlet på et sted. Utvalget understreker at det er viktig med klare 
ansvarsforhold mellom eier, forvalter og bruker.  

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 

I NOU-en vises det til at eiendomsforvaltningen utføres av eieren, eller på vegne av eieren, 
for å ivareta mål og interesser eieren har i forhold til de aktuelle eiendommene.  Kriteriene for 
god eiendomsforvaltning vil være de krav eieren stiller til forvaltningen, for at denne skal 
kunne realisere eiernes, brukernes og samfunnets mål og interesser. 

Utvalget anbefaler at målene utformes skriftlig og vedtas formelt. Ved evaluering av 
eiendomsforvaltningen vil de politisk vedtatte målene kunne utgjøre vurderingskriterier.  

I KS-rapporten ”Vedlikehold i kommunesektoren”3 vises det til at flere kommuner har tatt tak 
i vedlikeholdsproblematikken, og har klart å heve standarden. I rapporten vises det til at en 
viktig suksessfaktor for å lykkes er at det defineres en strategi og målsetninger for utvikling 
og kvalitet på bygningsmassen. Dette arbeidet må være forankret politisk. 

EIENDOMSSTRATEGI 

I NOU-en vises det til at det på strategisk nivå er sentralt med en eiendomsstrategi. I en 
kommune vil det være naturlig at de strategiske funksjonene ivaretas på politisk nivå. 

En eiendomsstrategi innebærer å fastlegge: 

• Formålet med å eie eiendom. 
• Hvilke (eventuelt hvilke typer) eiendommer som det er interessant å eie, og 

begrunnelse for dette. 
• Fremgangsmåter for å anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom. 

                                                 

3 Utgiver: Multiconsult og PricewaterhouseCoopers - Etter oppdrag fra KS i samarbeid med KoBE 
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• Mål og rammebetingelser for taktisk nivå. 

Utvalget viser til at investeringsanalyser og totaløkonomiske beregninger vil være en viktig 
del av beslutningsgrunnlaget for politikerne. En overordnet strategi for vedlikehold og 
utvikling vil være et naturlig ledd i eiendomsstrategien. Videre viser utvalget til at miljø, 
universell utforming og sikkerhet vil være områder som kan inngå i strategien. 

Et av tiltakene Eiendomsforvaltningsutvalget foreslår, er et krav om å innarbeide mål og 
strategier for eiendomsforvaltningen i kommunens plandokumenter. Utvalget viser til ulike 
måter dette kan gjøres på, men understreker samtidig at det primære er at kommunene 
utarbeider en redegjørelse om kommunens eiendomsstrategi i plandokumentene. Dette vil 
medføre at kommunene må vurdere sin eierrolle, og sette fokus på den langsiktige 
forvaltningen av sine bygninger. Politisk behandling kan gi økt bevissthet og kunnskap om 
eiendomsforvaltningen blant politikerne. 

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI 

I rapporten ”Vedlikehold i kommunesektoren”4 defineres en vedlikeholdsstrategi på følgende 
måte: ”En vedlikeholdsstrategi omfatter og konkretiserer målsetninger for vedlikeholdet av 
bygningsmassen og beskriver hvordan målene skal nås. Utarbeidelse av vedlikeholdsstrategi 
er eiers ansvar, og må tilfredsstille de lovpålagte krav gjennom Plan- og Bygningslov som 
minimum. Ut over det må det tas hensyn til de overordnede målsetninger for bygningsmassen 
og for kommunen som helhet.” 

Rapporten peker på at fravær av en vedlikeholdsstrategi ofte fører til ubevisst «akuttstrategi», 
dvs. alt foregår ved «brannslukking». Dette gir mindre planmessig vedlikehold, noe som fører 
til et akkumulert etterslep og dårlig kapitalforvaltning.  

PLANMESSIG VEDLIKEHOLD 

I NOU’en er vedlikehold definert som tiltak som tar sikte på å opprettholde kvaliteten eller 
forsinke forringelsen av de tekniske egenskapene som er nødvendige for at bygningsdelene 
skal kunne funksjonere som forutsatt. I henhold til NS 3454 Livssykluskostnader for 
byggverk, defineres vedlikehold som periodisk vedlikehold og utskiftninger. Utvalget viser på 
bakgrunn av dette til at alt vedlikehold definisjonsmessig er planmessig. Regelmessig ettersyn 
og renhold er etter standarden definert som en driftskostnad, og således ikke å anse som 
vedlikehold. 

Eiendomsforvaltningsutvalget drøfter planmessig vedlikehold opp mot alternativene. Et 
alternativ utvalget mener er relativt utbredt er å la bygningene forfalle gradvis, for deretter å 
foreta en større opprustning der det også gjennomføres endringer tilpasset ny bruk. Dette kan 
være kostnadsbesparende, forutsatt at endrede brukskrav likevel ville gjort det påkrevd med 
fornying. Et annet alternativ er å vente til det oppstår akutte behov for utbedring av skader. En 

                                                 

4 Rapporten utarbeidet av Multiconsult og PWC i 2008 på oppdrag fra KS 
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slik strategi kan medføre følgeskader, eller at arbeidene ikke blir utført på den mest 
kostnadseffektive måten. 

Utvalget sier at «planmessig, forebyggende vedlikehold vil redusere risikoen for uforutsette 
skader. Når det planmessige vedlikehold blir forsømt, øker skadeomfanget. Dermed øker 
kostnadsbehovet til reparasjonskostnader (uforutsett vedlikehold), etter hvert mer enn det som 
er spart ved å redusere det planmessige vedlikeholdet. Dersom også reparasjonsarbeidene 
forsømmes, øker skadeomfanget, og eiendommene får et akselererende forfall.» 

Eiendomsforvaltningsutvalget skriver at en økning av vedlikeholdsinnsatsen utover det som er 
kostnadsmessig optimalt, likevel kan være god økonomi dersom det medfører økte 
leieinntekter eller mer tilfredse brukere 

5 Metode 

Forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven § 78, 
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. 

Revisjonen vil benytte dokumentanalyse og samtale/intervju med aktuelle relevante personer i 
kommunen for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. 

6 Ressurser og tidsplan 

Prosjektets omfang anslås gjennomført innenfor et timeforbruk på 300 timer. Det tas sikte på 
å legge frem endelig rapport i løpet av våren 2019. Irene Loka er oppdragsansvarlig for 
revisjonen. 

 

Med hilsen 

Dokumentet er elektronisk signert. 
Irene Loka 
revisjonssjef 
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