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Gard S.G. Lyng /s/

Gunnhild Ramsvik /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Kommunene i Norge forvalter store verdier i fast eiendom. Det meste av eiendomsmassen
benyttes som viktige innsatsfaktorer i kommunenes tjenesteyting. En rekke undersøkelser og
rapporter har avdekket at kommunene henger etter med verdibevarende vedlikehold av
eiendommene.

I dette prosjektet undersøker vi om Selbu kommune har tilfredsstillende system og rutiner for
å ivareta forvaltningen av kommunens bygningsmasse.

Sett fra revisjonens ståsted oppfattes det som et politisk valg hvorvidt man ønsker å etablere
selskaper for å ivareta spesifikke politiske formål, rettet mot eks nærings- eller boligutvikling,
i kommunen.

Selbu kommune har ikke satt tydelige mål for styring av kommunens eiendomsmasse, og det
foreligger ikke en helhetlig oversikt over bygningenes tilstand. Kommunen har betydelige
utfordringer knyttet til å sikre verdibevarende vedlikehold av de bygninger man eier.
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1 Innledning
I dette kapitlet redegjør vi for oppdraget og gir en kort innføring i den aktuelle tematikken:
Eiendomsforvaltning i kommunesektoren.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Selbu kommune bestilte en forvaltningsrevisjon om kommunens
eiendomsforvaltning i sak 22/16 i møte den 20.9.2016. Følgende vedtak ble fattet:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til
eiendomsforvaltningen i Selbu kommune.
2. Innretning, ressursbruk og leveringstidspunkt innarbeides i prosjektplanen i
tråd med signaler fra kontrollutvalget i møtet 20.9.16.

Utvalget ønsket en forvaltningsrevisjon med fokus på kommunens organisering av
eiendomsforvaltningen og hvordan denne fungerer i praksis. Revisor forstår dette slik at
spørsmålsstillingen rettet mot kommunens organisering omhandler kommunens system for
vedlikehold og behandling av meldinger om vedlikeholdsbehov og avviksmeldinger.

1.2 Generelt om kommunal eiendomsforvaltning
Norske kommuner og fylkeskommuner forvalter store verdier i form av eiendommer og
bygninger. Bygningsmassen er en avgjørende innsatsfaktor for all kommunal tjenesteyting.
Så mye som 15 – 20 % av kommunenes budsjetter brukes til investeringer, drift og
vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen.

Det er ved flere anledninger påpekt at kommunene ikke vedlikeholder sine bygninger i den
grad som trengs, og at dette resulterer i store oppgraderingsbehov, tidligere enn det ellers
ville inntruffet. I rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» (2008)1
blir det konkludert med at kommunal sektor har et etterslep med vedlikehold av
bygningsmassen på svimlende 142 milliarder, i forhold til ambisjonsnivå A, og 94 milliarder
for ambisjonsnivå B2.

1

Multiconsult AS og PricewaterhouseCoopers på oppdrag fra KS

2

Ambisjonsnivå A tilsvarer en gjennomgående god eller akseptabel tilstand, mens ambisjonsnivå B er noe lavere

hvor det tillates enkeltkomponenter som er utilfredsstillende.
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For å oppnå et tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold av bygningene må man ifølge
rapporten utføre vedlikeholdsarbeid for ca. 100- 170 kr/m2 per år3. Det påvises i rapporten at
kostnadene til løpende vedlikehold ikke kan reduseres uten at det medfører økte kostnader
på sikt. Resultatet er større vedlikeholdsbehov, tidligere oppgraderingsbehov eller
nyinvestering enn det forventet levealder skulle tilsi.

Både i NOU 2004:22 om «Velholdte bygninger gir mer til alle» og i KS sin veileder «Bedre
eiendomsforvaltning og vedlikehold» blir det framhevet at et godt planmessig vedlikehold på
et faglig riktig nivå er lønnsomt. Det understrekes at det er meget kortsiktig å utsette
vedlikehold for å spare penger; det vil føre til økte kostnader på sikt.

3

Ref: Statens bygningstekniske etat – heftet: God Kommunal Eiendomsforvaltning
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2 Undersøkelsesopplegget
I dette kapitlet redegjør vi for hvilke problemstillinger som er utgangspunktet for
undersøkelsen og hvilke avgrensninger vi foretar. Videre nevnes hvilke kriterier revisor
bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Vi redegjør også for valg av metode som er
benyttet for undersøkelse av problemstillingene.

2.1 Avgrensning
Revisjonen har avgrenset undersøkelsen til å omhandle kommunens organisering av
forvaltningen av kommunale bygg. Hensikten er å undersøke om organiseringen er i
samsvar med gitte føringer og relevante anbefalinger.

Revisjon har ikke utført egne beregninger eller vurderinger knyttet til tilstand eller
vedlikeholdsbehov av kommunens bygningsmasse. Vi har sett på om kommunens
organisering av eiendommene gir en god forvaltning og om kommunen har etablert system
for å følge opp meldte avvik knyttet til vedlikeholdsbehov i bygningsmassen.

2.2 Problemstillinger
Ut fra det ovenstående har vi etablert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Har Selbu kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta en god
og langsiktig forvaltning av kommunale bygg og eiendom?

Herunder vil vi se på:
-

Beskrivelse og vurdering av hvordan Selbu kommune har organisert
eiendomsforvaltningen, herunder rolle- og ansvarsfordeling,
i hvilken grad kommunen sikrer verdibevarende vedlikehold av de kommunale
byggene og
om kommunen har et hensiktsmessig avvikssystem mht tilstand av kommunale
bygninger.

I dette ligger at revisor vurderer om kommunen har vedtatt en organisering av
eiendomsforvaltningen som er hensiktsmessig for å oppnå tilfredsstillende vedlikehold av
kommunens eiendomsmasse.
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2.3 Kriterier
Revisjonskriterier er målestokken i en forvaltningsrevisjon, og det vi vurderer kommunens
praksis opp mot. Revisjonskriteriene skal være utledet fra eller forankret i autoritative kilder.

I denne forvaltningsrevisjonen er kriteriene utledet fra følgende kilder:


Kommunelovens § 23: rådmannens ansvar for betryggende kontroll



NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».



Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold - En veileder fra KS



God kommunal eiendomsforvaltning – Statens Bygningstekniske etat

En nærmere operasjonalisering av kriteriene vil følge av de neste kapitlene.

2.4 Metode
For å svare på problemstillingen har vi innhentet data ved hjelp av ulike kilder:
dokumentgjennomgang, intervju, nøkkeltallsanalyse og spørreundersøkelse pr mail til
vaktmestre og virksomhetsledere.

Dokumentgjennomgangen har omfattet de kommunale vedtak, rutiner og system som er av
relevans for å vurdere om kommunen følger opp anbefalinger og krav på området.

For å få forståelse for hvordan rutiner og system fungerer i praksis, har vi gjennomført
intervju med leder for kommunens avdeling for Bygg og Eiendom, sammen med rådmannen.
Den informasjonen som der fremkom har vi benyttet som grunnlag for utarbeidelse av
spørreundersøkelsene.

Spørreundersøkelsene

er

rettet

mot

de

som

utfører

vedlikeholdsarbeidet, vaktmestrene, og de som er brukere av byggene, virksomhetslederne.
Slik har vi fått frem perspektiv både fra ledere, utførende og brukere.

Videre har vi hentet ut relevante nøkkeltall om kommunens forvaltning av bygninger fra SSB.
Vi har sammenlignet dataene fra Selbu kommune4 med andre sammenlignbare
gruppegjennomsnitt: 1) gjennomsnittsgruppen for tilnærmet like kommuner som Selbu, og 2)
hele landet utenom Oslo. Statistikk og kvalitet på tall er avhengig av en rekke forhold, og
tallmaterialet må ikke oppfattes som absolutte sannheter. Indikatorene viser tendenser, som
sett sammen med andre fakta, kan gi relevant styringsinformasjon. Vi tar forbehold om mulig
feilrapportering fra kommunene til SSB.

4 Selbu kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 1
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3 Eiendomsforvaltningen i Selbu kommune
Vårt spørsmål er om Selbu kommune har etablert hensiktsmessige system og rutiner for å
ivareta en god og langsiktig forvaltning av kommunale bygg og eiendommer.

Innledningsvis redegjør vi for de kriteriene vi måler kommunen opp mot, for deretter å
presentere de data vi har innhentet, før vi avslutningsvis foretar våre vurderinger.

3.1 Revisjonskriterier
Rådmannen har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede

instrukser,

og

at

(kommuneloven § 23 andre ledd).

utøvelsen

er

gjenstand

for

betryggende

kontroll

Som ledd i sitt ansvar for betryggende kontroll skal

rådmannen legge frem for kommunestyret en rullerende økonomiplan5, der blant annet
rammebevilgninger for vedlikehold av kommunens bygningsmasse fremgår.

For å konkretisere kravet til betryggende kontroll innenfor området for eiendomsforvaltning
ser man ofte hen til NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». Denne utredningen
inneholder anerkjente føringer for hva som anses å være god eiendomsforvaltning i
kommunesektoren, med en generell definisjon av god eiendomsforvaltning som det å gi
brukerne gode og effektive bygninger til lavest mulig kostnad.

Utredningen lister opp kriterier for god eiendomsforvaltning:
1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen
2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen
3. Generelle delkriterier:
o

3.1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov

o

3.2. Effektiv arealutnyttelse

o

3.3. Godt, verdibevarende vedlikehold

o

3.4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

o

3.5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter

o

3.6. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen

o

3.7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens
langsiktige karakter

5

Kommuneloven § 44
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4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

Rapporten fra Multiconsult og PWC i 20086 framhevet betydningen av å utarbeide en
helhetlig eiendomsstrategi med tydelige mål for forvaltning av eiendommene. Også mål for
vedlikeholdet burde være et vesentlig element i en slik strategi. For å oppnå effektiv styring
må kommunestyret ha et godt beslutningsgrunnlag.

På dette grunnlag anbefaler KS at kommunestyret sikrer seg jevnlig rapporteringer av
tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede
utbedringskostnader. Rapporteringen bør også inngå i kommunens årsrapport.

6

Se note 1
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3.2 Data
Her følger en presentasjon av resultatene fra datainnsamlingen.

Først ser vi på de nøkkeltall som foreligger for eiendomsforvaltningen i Selbu kommune,
sammenlignet med kommuner i tilsvarende kommunegruppe, samlet for Sør-Trøndelag og
landet utenom Oslo.

3.2.1 Nøkkeltallsanalyse
Vi har sett på indikatorer fra SSB/Kostra som viser nøkkeltall for kommunens
eiendomsforvaltning sammenlignet med andre. Disse vises i tabell 1.
Tabell 1. Indikatorer for eiendomsforvaltning sammenlignet med andre
Like
Selbu kommune – over år

kommuner
(gr. 1)

Utgifter

til

Landet
uten Oslo

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

5635

5783

5979

5639

5354

4408

4645

8,9

9,1

9,4

8,1

7,5

5,6

4,5

68

52

60

35

42

59

85

68

75

78

84

111

106

102

kommunal

eiendomsforvaltning
per innbygger, i kr
Eid

formålsbygg

kvadratmeter

i
per

innbygger
Utgifter til vedlikehold
per kvadratmeter, i kr
Energikostnader
kvadratmeter, i kr

per

Kilde: SSB/Kostra: 4. Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall

Tabellen viser at Selbu har høyere utgifter per innbygger til kommunal eiendomsforvaltning
enn sammenlignbare kommuner; forskjellen utgjør 21%. Selbus utgifter ligger betydelig over
landet utenom Oslo (15%).

Kommunen eier et større antall kvadratmeter bygningsmasse, sett i forhold til antall
innbyggere, enn det sammenlignbare kommuner gjør. Tabellen viser at Selbu kommune eier
ca 2 kvm mer areal pr innbygger; differansen utgjør for Selbus del ca 8.264 kvm.
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Det fremgår av tabellen at Selbu kommune bruker årlig kr 42,- pr kvm areal til vedlikehold,
sammenlignet med kr 59,- for sammenlignbare kommuner. Disse tallene ligger betydelig
under det som er tilrådet (kr 100 – 170,- pr kvm)7. Til sammenligning ligger gjennomsnittet i
Sør-Trøndelag på kr 116,- pr kvm, mens landet utenom Oslo er på kr 85,- pr kvm.

Kommunens energikostnader er redusert de siste årene, og ser nå ut til å være omtrent på
nivå

med

sammenlignbare

kommuner.

Dette

er

i

tråd

med

de

gjennomførte

energisparetiltakene som kommunen har gjennomført, ifølge enhetsleder.

3.2.2 Organisering av eiendomsforvaltningen i Selbu kommune
Selbu kommune er organisert etter sektorprinsippet, og er delt opp i tre sektorer som hver
ledes av en sektorsjef. I tillegg er stabs- og støttefunksjoner lagt til sentraladministrasjonen.
Rådmannen er øverste administrative leder, og samtidig leder av sentraladministrasjonen.

8

7

Se note 1 – rapport fra Multiconsult og PWC fra 2008.

8

Kilde: Selbu kommune
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I oppstartsmøtet med rådmannen opplyste han at ansvaret for oppfølging av bygg og
eiendom i kommunen tilligger enheten Virksomhet Bygg og Eiendom, ved enhetsleder.
Enheten ble opprettet pr 1.1.2017, og er direkte underlagt rådmannen. Rådmannen har i
dette tilfellet rollen som sektorsjef. Rapportering skjer direkte fra enhetsleder til rådmann.

Forvaltningen av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem), kommunale boliger og en del
næringsbygg ligger under kommunens Virksomhet Bygg og Eiendom.

Enhetsleder opplyser at det er ansatt 5 vaktmestre i Bygg og eiendom. Vaktmestrene har
ansvar for sine egne bygg og kjenner dermed godt til tilstanden på byggene. Kommunen har
vurdert å organisere vaktmestrene i en «pool», men funnet at fordelene med at den enkelte
vaktmester er godt kjent med bygget veier tyngre enn ulempene.

3.2.2.1 Forvaltning av eiendomsmasse i eksterne selskaper
For en del tilfelle har kommunen overført forvaltningen av eiendomsmasse til ulike selskaper.
Dette er:
Selskapsnavn

Selbu Vekst AS
Selbu
Næringsselskap Kf
SivaSelbu
Eiendom AS
Haverneset
Eiendom AS

Kommunens
eierandel

24,04 %

100 %

33,33 %

Vedtektsfestet formål

lokalt utviklingsselskap som arbeider for å styrke
Selbu som attraktivt bo- og arbeidsområde
Oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for
næringsutvikling i Selbu.
Investeringer

i,

herunder

erverv,

utvikling

og

forvaltning av fast eiendom

4 % Kjøp, salg og utnyttelse av faste eiendommer

Vedrørende selskapene har vi fra kommunen fått opplyst at ingen av disse selskapene eier
eller forvalter bygg der det utøves kommunal virksomhet. Om selskapene har vi fått opplyst:
Selbu Vekst AS – i 2014 overførte Selbu kommune 23 kommunaleide tomter til selskapet,
som kommunens andel av aksjekapital i dette selskapet. Disse tomtene skal utvikles av
selskapet og selges.

Selbu Næringsselskap Kf - Selbu Næringsselskap KF er eier av grunneiendom, som leies ut
til Kjeldstad Trelast AS og Selbu Byggtre AS.
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Siva Selbu Eiendom AS – Selskapet har en festekontrakt for eiendom gnr 56/ bnr 40, som
eies av Kjeldstad Trelast AS.
Haverneset Eiendom AS – selskapet er eier av eiendommen 63/220 der Selbusjøen hotell og
gjestegård ligger.

3.2.3 Kommunens mål for styring av eiendomsforvaltningen
Som et viktig virkemiddel for verdibevarende forvaltning av bygningsmassen bør kommunen
utarbeide strategiske målsettinger for styring av eiendomsforvaltningen.9 Målsettingene bør
forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. De bør følges opp systematisk
gjennom rapporteringer på tilstand på all bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og
beregnede utbedringskostnader.

Rådmannen forteller at kommunestyret i utgangspunktet ikke har satt noen mål for
vedlikehold av bygg, eller vedtatt noe konkret planverk i så henseende. Enhet for Bygg og
eiendom la fra en vedlikeholdsplan for politisk behandling i januar 2017.

I kommunens årsmelding for 2013 fremgår:
«Den økonomiske situasjonen gjør at vedlikeholdet må begrenses til kritiske tiltak som er
nødvendige for den daglige driften av bygninger og anlegg. Etterslepet på vedlikehold av
kommunale bygg har heller ikke i 2013 gått ned i forhold til tidligere år. Det ene er at selve
bygningskroppen forfaller, i tillegg blir det flere og flere tekniske anlegg som må skiftes ut.
Ventilasjonsanlegg, avfuktingsanlegg, kjøleanlegg og alarmer er alle tekniske innretninger
som har en begrenset levetid.. Flere av våre anlegg er nå 20 år eller mer, utskiftinger må
derfor påregnes fremover. Vedlikeholdsregistreringene er i løpet av året lagt inn i det
webbaserte systemet IK-bygg.»

I Kommunens årsmelding for 2015 heter det:
«Er fortsatt et stort etterslep på vedlikeholdsoppgaver på bygningsmassen. Av det totale
budsjettet på avdelingen, 20,3 mill i utgifter, så er det bare 14 % som benyttes til kjøp av
tjenester og materialer.»

9

KS` veileder: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og rådmenn

- Eiendomsforvaltning i Selbu kommune -

16

Revisjon Midt-Norge IKS

Det er ikke innført særskilte rapporteringsrutiner for eiendomsforvaltningen fra enheten til
politisk nivå.

Praksis er at nødvendige vedlikeholdsbehov blir synliggjort etter hvert som de avdekkes, for
deretter å bli prioritert i handlingsprogram og budsjett som vedtas av kommunestyret.
Enheten har i senere tid utarbeidet en vedlikeholdsplan, se mer om denne i pkt 3.2.4.2.

3.2.4 Verdibevarende vedlikehold
Om kommunen ønsker å sikre et vedlikehold som bevarer bygningenes verdi forutsetter det
at man har oversikt over byggenes tilstand og foretar vurdering av behovet for tiltak for å
bevare bruksverdien av bygningene. Så må det settes av tilstrekkelige budsjettmidler i
forhold til det vedlikeholdsnivå man ønsker å opprettholde, for deretter at det prioriteres de
riktige tiltak innenfor foreliggende budsjettmidler.

3.2.4.1 Oversikt over eiendommenes tilstand
Rådmannen oppgir at Selbu kommune har tilgjengelig et system for kartlegging av
tilstandsgrad for eiendomsmassen. Dette ble ajourført i 2013, men har siden ikke blitt
oppdatert.

For øvrig har kommunen ikke foretatt en helhetlig tilstandsvurdering av kommunens
eiendomsmasse. Grunnen til det er at enheten er klar over at man ikke ville fått bevilget
midler til å foreta de tiltak enheten mener er nødvendig å gjennomføre. Da ser ikke enheten
det som hensiktsmessig å prioritere ressurser til å foreta en helhetlig tilstandsvurdering.

Enhetsleder forteller at det varierer i stor grad hvor mye som nedtegnes i forhold til tiltak som
gjøres. Kunnskapen om byggene og deres tilstand forblir i mange tilfelle hos vaktmestrene.
Kommunen erkjenner stor sårbarhet når det gjelder å sikre informasjon om byggenes tilstand
og rapportere dette videre til politisk nivå.
I spørreundersøkelse til kommunens vaktmestre bekreftes at kommunen ikke har
gjennomført en fullstendig tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse. Samtidig
vurderer vaktmestrene tilstanden på kommunens bygg som tilfredsstillende, uten at revisor
har gått nærmere inn på hvilket vedlikeholdsnivå dette er sett opp mot. Vaktmestrene
bekrefter videre at krav til bygningenes tekniske tilstand, i forhold til brannvern, brukerkrav
med videre, er oppfylt, og oppdateres fortløpende.
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Brukerne oppgir i spørreundersøkelse at vaktmestrene får kunnskap om vedlikeholdsbehovet
ved at de er regelmessig på bygget og får samtidig melding fra brukerne om de behov
brukerne opplever.

3.2.4.2 Avsatte budsjettmidler – og konsekvenser
Til informasjon inntas vedlikeholdsbudsjettet for 2016:
Figur 1.

Vedlikeholdsbudsjett 2016

Kilde: Selbu kommune

I økonomiplanen for Selbu kommune 2016-2019 heter det:

«Reduksjon i konto 1250 Kjøp av materialer bygg og anlegg med 50% for å
kompensere for økte utgifter ved konto 1180 Strømavgift og 1195 Kommunale
avgifter.»

Enhetsleder er i intervju klar på at det vedlikeholdsnivået kommunen forholder seg til ligger
godt under det nivå det burde vært på for å sikre at verdiene bevares. Herunder oppgir
enhetsleder at vedtaket i økonomiplanen medfører at enheten har mindre midler til å kjøpe
inn materialer til oppgaver som utføres i egenregi.

Rådmannen fremmet referatsak for Hovedutvalg for samfunnsutvikling den 26.1.2017, med
vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Planen er utarbeidet av enhetsleder for Bygg og
Eiendom og er godkjent i Rådmannens ledermøte.
Figur 2.

Vedlikeholdsplan i prioritert rekkefølge for 2017
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Det er ikke satt inn i planen hvilke kostnader som er forbundet med de prioriterte tiltak. Man
har sådan ikke beregnet hvor langt det avsatte budsjettet rekker. Enhetsleder oppgir at
grunnen til at man ikke har foretatt kostnadsberegning av de enkelte tiltak er at enheten er
avhengig av omfanget av uforutsette utgifter som påløper i løpet av året, og at en
kostnadsberegning i så tilfelle vil ha liten verdi for enhetens arbeid.
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I saksfremlegget er det også tatt inn en oversikt over kommunens FDV-kostnader
(Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Oversikten fremholder følgende hovedpunkter:


Kommunen har 37.782 m2 kommunal bygningsmasse



Kommunen brukte kr 5.031.339,- på FDV i 2016,



Vurdert opp mot middels vedlikehold (Holte Prosjekt AS10) brukte kommunen kr
3.946.856,-.



Dekningsgrad vedlikeholdskostnader, målt mot Holte, er 56% i 2016 og 65 % i 2017.

Figur 3.

Vedlikeholdsplan kommunale bygg – oversikt FDV-kostnader

Det bemerkes at det som kommunen har innrapportert til Kostra er at Selbu kommune bruker
kr 42,- pr kvm til vedlikehold, mens oversikten over angir kr 133,-. Det har ikke latt seg gjøre
å finne ut hva som ligger i differansen. Videre er det innrapportert til Kostra at kommunen
besitter 30.539 kvm. Differansen i kvm kommer delvis av at det bare er kommunens egne
formålsbygg som registreres i Kostra, det er dermed 10 598 kvm med utleide enheter og
næringsbygg som ikke er med i Kostra.

I referatsaken pekes det på to alternativer til å komme på et middels vedlikeholdsnivå:


Øke budsjettmidlene eller



Redusere bygningsmasse.

Rådmannen har ikke fremmet sak for kommunestyre med forslag om økning av budsjett eller
salg av overflødig eiendomsmasse. Rådmannen har imidlertid foreslått en økning av
vedlikeholdsbudsjettet, inntatt i økonomiplanen for 2017-2020. I forhold til overflødig

10

Holte Prosjekt AS har utarbeidet programvare for byggebransjen, herunder kostnadsberegninger av bygningsmessige tiltak.
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bygningsmasse har rådmannen redegjort for dette i økonomiplan 201-2018, og fremmet sak
om salg av enkelte bygg.

Revisjonen har forespurt vaktmestrene og brukerne av byggene om de opplever at det er
avsatt tilstrekkelige budsjettmidler og eventuelt hvilke konsekvenser dette har for
kommunens virksomhet.

I spørreundersøkelsen rettet mot vaktmestrene oppgir samtlige av kommunens vaktmestre at
det ikke er avsatt tilstrekkelige budsjettmidler for å få utført verdibevarende vedlikehold.

I spørreundersøkelse rettet mot brukerne av kommunens bygninger fremkommer at
enhetslederne er enig i at det ikke avsettes nok midler til verdibevarende vedlikehold. De
midler som settes på budsjettet er kun tilstrekkelig til å få utført de mest nødvendige tiltak.
For enkelte av enhetene skaper dette konsekvenser, eksempelvis ved klager fra brukerne.
Det er i undersøkelsen nevnt at skolebygg har utette vinduer, dårlig luftkvalitet og vansker
med å holde innetemperaturen.

Fra barnehagen får vi opplysninger om at mangelfullt vedlikehold medfører at barnehagen
ikke får styrt driften på en mest hensiktsmessig måte, samtidig som det påfører ekstra
kostnader ved at de må kjøpe inn ekstra eller annet utstyr enn de ellers ville gjort.

Forøvrig oppgir brukerne og vaktmestrene at de mangelfulle avsetningene til vedlikehold ikke
medfører konsekvenser for utøvelsen av de kommunale tjenestene. Det bekreftes at de
lovkrav som foreligger for bygningenes tekniske tilstand er oppfylt, uten at revisjonen har
ettergått det.

3.2.4.3 Prioritering av tiltak
Vaktmestrene er dedikert til hvert sine bygg. På det grunnlag kjenner de byggene godt, og
har oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres.
Utover det melder brukerne av byggene inn de behov for tiltak som de ser til vaktmestrene.
Systemet for melding varierer: På sykehjemmet har man et intranett, der ønsker og behov
meldes inn, og kvitteres når det er utført. Ved andre bygg har man «vaktmesterboka», der
det henger en bok, eks på lærerværelset, som brukerne kan skrive inn ønsker og behov,
som vaktmestrene ser i når de er på runden sin. Kommunen erkjenner at systemet for
behovsinnmelding er sårbart.
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De mindre omfattende tiltakene utføres av vaktmestrene selv, mens større tiltak
gjennomføres ved innleie av tjenester. Ved gjennomføring av anbudsarbeidet fungerer
vaktmestrene som driftsledere/ byggherrerepresentant.
Innmeldte behov prioriteres internt i enheten, basert på hva gruppa mener bør prioriteres
høyest. Enhetsleder opplyser at kommunen følger reglene for offentlig anskaffelser ved
innkjøp av utstyr og tjenester.

3.2.5 Avvikssystem
Rådmannen har ansvar for betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Systematisk
dokumentering og oppfølging av avvik er en naturlig del av det å sikre betryggende kontroll.
Derfor bør kommunen ha et system som dokumenterer og følger opp avvik tilknyttet
bygningsmassen.

På dette spørsmålet spriker den informasjonen vi har mottatt.

Fra kommunens side oppgis at det er innført et avvikssystem, og at det foreligger en
opplæringsmanual for bruk av systemet.

Enkelte av brukerne har oppgitt at det fins et digitalt avvikssystem, men at man i tillegg
benytter telefon og mail til Bygg og Eiendom. Alle brukerne oppgir å være tilfreds med
samarbeidet med Bygg og Eiendom, og er fornøyd med gjennomføringstid og
tilbakemeldinger som blir gitt i etterkant.

Vaktmestrene har i spørreundersøkelsen svart at det ikke er innført et hensiktsmessig
system for at brukerne kan melde behov om vedlikehold. Slike meldinger gis pr epost og
telefon. Samtidig sier vaktmestrene at det gis tilbakemeldinger etter at tiltakene er utført, men
at det ikke alltid blir gjort.

3.2.6 Oversikt over bygningsmasse til salgs
For å drive med strategisk eiendomsforvaltning er det viktig at kommunen har oversikt over
arealutnyttelse og bygningsmasse som ikke benyttes eller kan benyttes på annen måte. En
slik oversikt gir kommunen anledning til å vurdere salg eller annen utnyttelse av
bygningsmassen. Ubenyttet bygningsmasse kan ellers medføre en risiko for unødvendige
vedlikeholdskostnader og verditap for kommunen.
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I Selbu kommunes økonomiplan for 2016-2019 heter det11:

Salg av gammel bygningsmasse reduserer kostnader og frigjør midler til å
vedlikeholde resterende bygningsmasse på en bedre måte.

Enhetsleder for Bygg og Eiendom oppgir at Selbu kommune ikke har noen samlet, skriftlig
oversikt over ubenyttet bygningsmasse eller arealutnyttelse på kommunens bygg. Samtidig
gis det uttrykk for at de har god oversikt i praksis.

Selbu kommune har vedtatt retningslinjer for gjennomføring av salg av kommunens
eiendommer, jf revisjon av Myrstadbygget i 2015.

Kommunen har videre gjennomført salg av eiendomsmasse som ikke benyttes, eks
Innbygda skole. Kommunen har også igangsatt prosess for salg av ytterligere næringsbygg
samt enkelte kommunale boliger.

11

640 Bygg – side 47
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3.3 Revisors vurdering


Om organisering av eiendomsforvaltningen:

Spørsmålet om kommunen har organisert eiendomsforvaltningen på en hensiktsmessig måte
er reist med bakgrunn i at Selbu kommune har vært med på å etablere enkelte selskaper
som forestår forvaltning av eiendomsmasse.

Angående Selbu Vekst AS har kommunestyret vedtatt å overføre et visst antall tomter til et
selskap kommunen er deleier i. Hensikten med overføringen er å la selskapet utvikle
eiendommene og forestå salg. Selskapet har som vedtektsfestet formål å styrke Selbu som
bo- og arbeidsområde. Under forutsetning av at selskapet får utviklet eiendommene på en
hensiktsmessig og lønnsom måte synes det å være lite å utsette på det valg kommunestyret
har foretatt.

De øvrige selskapene som er nevnt i rapporten synes å ha sin virksomhet rettet mot det
lokale næringslivet, ved at de er opprettet for å sikre tomter for viktige hjørnestensbedrifter i
kommunen. Det er, slik revisor ser det, helt legitimt for kommunen å legge til rette for
næringsvirksomhet på denne måten, såfremt det skjer på forretningsmessige vilkår og uten å
komme i konflikt med forbudet mot offentlig støtte12.

Det er viktig å understreke at kommunen står fritt til å organisere sine eiendommer og øvrige
interesser i forhold til utvikling av tomter, boliger, næringsareal og formålsbygg, slik
kommunen måtte finne det mest hensiktsmessig.


Om kommunen har tydelige mål for styring av eiendomsmassen

Denne undersøkelsen viser at kommunestyret i Selbu kommune i svært liten grad setter
tydelige mål for styringen av eiendomsmassen. Kommunestyret sikrer seg heller ikke
systematisk rapportering på tilstanden, slik at det kan drives langsiktig planlegging av hva
slags utbedringer som skal prioriteres.

En risiko ved at tilnærmingen til vedlikeholdet av kommunale bygg er så lite systematisk, er
at vedlikehold av bygg kan bli en salderingspost i budsjettprosessene. Dette vil på sikt
medføre at det blir vanskelig å ivareta både byggenes verdi og brukernes behov.

12

EØS-avtalens art. 61 (1) om forbud mot offentlig støtte.
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Det er positivt at enhet for Bygg og Eiendom har fremlagt en vedlikeholdsplan for politisk
behandling, og på denne måten vist at kommunen ligger etter mht vedlikehold av sine
bygninger. Revisor savner at vedlikeholdsplanen inneholder kostnadsberegninger, slik at
politikerne kan få innsikt i hvor mye vedlikehold budsjettet rekker til.


Om kommunen sikrer verdibevarende vedlikehold

Kommunen har ikke noe system for å dokumentere tilstand til bygningsmassen sin. Etter
revisjonens syn er dette en mangel, som medfører at det er problematisk å forestå langsiktig
planlegging av forvaltningen av eiendommene. Vaktmestrene kjenner byggene godt og
forestår tiltak. Utfordringen er å få en helhetlig oversikt og prioritere å få utført tiltak som
sikrer at verdien av byggene ivaretas.

Alle våre informanter peker på at det ikke blir bevilget tilstrekkelige budsjettmidler til å få
utført et verdibevarende vedlikehold. Vår undersøkelse svarer ikke på hvilke langsiktige
økonomiske effekter et slikt valg vil påføre kommunen av fremtidige kostnader. Samtidig
bekrefter informantene at tilstanden på byggene er tilfredsstillende og at det i det store og
hele ikke påvirker utførelsen av de tjenester som utøves i byggene. Det kan virke som denne
informasjonen fremstår noe motstridende.


Om kommunen har et avvikssystem for dokumentering og oppfølging av
bygningsmassen

Fra revisjonens ståsted oppleves det som at man har et avvikssystem, men at systemet ikke
er implementert og benyttet i tilstrekkelig grad i arbeidsprosessene. Dette kan medføre at
kommunen går glipp av viktig informasjon og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene.


Om kommunen har oversikt over bygningsmasse til salgs

Kommunen har ikke en samlet oversikt over hvilken bygningsmasse som kan være aktuell å
selge. Det er likevel gjennomført salg av enkelte eiendommer, samtidig som det planlegges
prosess for salg.
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4 Høring
En foreløpig utgave av rapporten er sendt på høring til rådmannen. Høringssvaret er tatt inn
som vedlegg til rapporten.

På bakgrunn av høringssvaret har revisor inntatt oppdatert organisasjonskart, gjeldende fra
1.1.2017, under pkt 3.2.2.

Som følge av opplysninger i høringsbrevet har revisor gjort tilføyelser i teksten i pkt 3.2.4.2,
knyttet til politiske vedtak om økning av vedlikeholdsbudsjett og salg av overflødig
bygningsmasse.

For øvrig har revisor ikke funnet grunn til ytterligere endringer som følge av høringssvaret, og
velger å opprettholde de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer i kap 5.
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5 Konklusjoner og anbefalinger
Revisjonens konklusjon er at Selbu kommune ikke har et tilfredsstillende system for å gi god
oversikt over eiendomsforvaltningen. Kommunen mangler først og fremst en helhetlig
gjennomgang og vurdering av den tekniske tilstand til byggene.

Uavhengig av system er det klart at budsjettbevilgningene ikke strekker til for å holde
tilfredsstillende vedlike den eiendomsmasse kommunen er eier og driver sin virksomhet fra.

I forhold til kommunens organisering av eiendomsforvaltningen vil revisjonen presisere at
kravene på området i liten grad følger av lov og forskrift, og at kommunen i stor grad står fritt
til å velge hvordan de vil organisere eiendomsforvaltningen.

Ut fra aktuelle føringer på området har vi følgende anbefaling til kommunen:


Selbu kommune bør vurdere å innføre et system som kan sikre


en samlet, dokumentert oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov ved
kommunens bygningsmasse



mulighet til å tenke langsiktig i planleggingen av vedlikeholdet, og se kommunens
bygg under ett



mer systematisk og etterprøvbar rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov fra
vaktmestere og brukerne av byggene



en mindre personavhengig og sårbar oppfølging av byggene
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Vedlegg 1: Høringssvar fra Rådmannen
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