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Innledning 

Steinkjerbygg kommunale foretak (KF) ble stiftet 17.09.2014. Steinkjer kommune får gjennom 
foretaket en god og koordinert utnyttelse av de totale ressursene som blir brukt på eiendommene. 
Foretaket hører juridisk til under Steinkjer kommune, men har egne vedtekter, eget budsjett, eget 
styre og er direkte underlagt foretaksmøtet, som er kommunestyret, i Steinkjer kommune. 
Eierstrategi og retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen 
Steinkjer kommune legges til grunn. Grensesnittavtalen og avtalen om brukertjenester mellom 
Steinkjer kommune og Steinkjerbyggkonsernet regulerer ansvar og roller hos Steinkjer kommune og 
Steinkjerbyggkonsernet for kommunale boliger, det boligsosiale arbeidet og formålsbyggene. 

Styret i foretaket velges av foretaksmøtet. I forbindelse med ny kommunestyreperiode var det valg 
av styremedlemmer i foretaksmøtet i desember der Grete Bækken Mollan (nestleder), Anne Caroline 
Haugan og Olav Hougen gikk ut av styret. Det var valg av ansattrepresentant i Januar og Sigbjørn 
Elstad gikk da ut av styret. 

Ved avleggelsen av årsberetningen for 2019 hadde foretaket følgende nyvalgte styre: 

Styrets leder: 
Styrets nestleder: 
Styremedlemmer: 

Per Tore Bratberg 
Gjertrud Holand 
Odd-Eirik Grttheim 
Anne Marthe Hgsnes 
Kristian Lunde Jenssen 
Jon Erik Brandtsegg (ansattvalgt) 

Bjørn Kalmar Aasland ble ansatt som administrerende direktør l. januar og konsernet har hatt en 
stabil ledergruppe gjennom hele 2019. Styret har behandlet 66 saker i 10 styremøter 2019. I tillegg 
har det vært 2 foretaksmøter. Foretakets regnskapsfører er Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn. 
Revisjon Midt-Norge SA er foretakets revisor. Styret har valgt å orientere om sentrale aktiviteter i 
konsernet for øvrig også i årsberetningen for at eier skal være godt informert om status i konsernet. 

Eierstrategi 

Det er svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier, styret og 
administrasjonen i Steinkjerbygg KF. En forutsetning for en god dialog er at eier har 
tilstrekkelig innsyn og oversikt over selskapets virksomhet. 

Styret i Steinkjerbygg KF legger derfor opp til at det rapporteres samlet fra hele konsernet 
med en perioderapport som samsvarer med kommunens øvrige rapporteringsrutiner og 
bygges opp på samme måte som kommunens perioderapport som følger 
budsjettavviksanalysen. Det er utarbeidet et eget årshjul for oppfølging av rapportering. 
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Videre gjelder følgende rapporteringsrutiner for foretaket og underliggende konsern: 

• Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom 
bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene. 

• Hvert enkelt aksjeselskap rapporterer periodisk til morselskap. 
• På grunnlag av denne rapporteringen utarbeides det en periodisk konsernrapport 

annenhver måned. Denne konsernrapporteringen er også basis for foretakets 
orientering/rapportering i de halvårlige foretaksmøtene. 

AIie styresaker i foretaket skal legges fram for kommunedirektøren før de blir 
styrebehandlet og kommunedirektøren møter også på alle styremøter i foretaket. 

Ansvar og forventninger 
Styret og administrasjonen i foretaket har respekt for oppgaver som tillegges foretaket. Fra 
styret er det viktig å peke på behovet for en klar og tydelig forventning til foretaket fra eier. 
Dette vil måtte utvikles og skapes gjennom et felles ansvar mellom eier og Steinkjerbygg. 

Styret i Steinkjerbygg er svært opptatt av å realisere eier sine forventninger til konsernet. 
Samtidig har styret ansvaret for å være tydelige på konsekvenser, rammer, realiteter og 
muligheter. Disse prosessene vil måtte bygge på en tydelig og åpen dialog, slik at nødvendig 
tillit skapes for å oppnå de mål som eier ønsker realisert. 

Konsernet forvalter en svært stor eiendomsmasse på vegne av kommunen og dette gir 
muligheter til å ta en offensiv rolle i både by- og områdeutvikling i tilknytning til denne 
eiendomsmassen og de tomtereserver som nå ligger i konsernet. Her er vi spesielt avhengig 
av en god og løpende dialog med vår eier og andre samfunnsaktører. 

F oretak ets formål 
Steinkjerbygg skal stå ansvarlig for eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 
eksisterende og framtidige bygningsmasse som kommunestyret til enhver tid legger til 
foretaket. Konsernet skal sørge for at fellesskapets verdier beholdes og for at 
hensiktsmessige bygg, boliger og arealer stilles til rådighet for vedtatt kommunal 
tjenesteproduksjon og kommunal boligtildeling. 
Selskapet skal være en bidragsyter til å realisere kommunestyrets målsetninger på det 
boligsosiale området, øvrig boligpolitikk og stedsutvikling. Videre skal foretaket ivareta 
byggherrefunksjonen ved utbygging av eiendommer, forvalte kontorbygg som er tillagt 
konsernet og være et viktig redskap for utviklingen i Steinkjer kommune. 

Styret og ledelsen har fokus på at Steinkjerbygg har riktig antall og type boliger, at alle 
eiendommer holdes i teknisk og bygningsmessig god stand og at det er en ressursbruk i tråd 
med vedtatte budsjetter og rammer. 
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Organisasjon 

Foretaket hadde 100 ansatte ved årsskiftet fordelt på 65 kvinner og 35 menn fordelt på 80,5 
årsverk. Hele 9 nasjonaliteter er representert blant foretakets ansatte. Foretaket praktiserer 
likebehandling av medarbeidere uansett kjønn eller nasjonalitet. AIie ansatte er medlemmer 
i KLP. 
Foretaket endret i 2019 organisering til fire avdelinger ut fra virksomhetsområde; Byggdrift, 
Prosjekt, Boligeiendom og Næringseiendom. I tillegg har foretaket en stabsavdeling. 
Bakgrunnen for organiseringen er at den skal dekke behovet for fokus og ressurser i alle 
virksomhetsområder i Steinkjerbygg KF og Steinkjerbygg AS med datterselskaper. 

Avdeling Prosjekt har 7 ansatte og ansvaret for alle prosjekter, både nybygg og 
utbyggingsprosjekter på eksisterende bygg i Steinkjerbyggkonsernet. Brannplaner sorterer 
også under denne avdelingen. Avdelingen har vokst fra 4 til 7 ansatte i 2019 på grunn av 
økende oppdragsmengde og behov for mer styring gjennom egne prosjektledere og derav 
redusert innleie. Økt kapasitet gir i tillegg bedre mulighet til å delta aktivt i forstudier og 
mulighetsstudier både i egen regi og på forespørsel fra eier. 

Avdeling Byggdrift har 88 ansatte fordelt på 68,1 årsverk og har to underavdelinger; 
vedlikehold og renhold. Vedlikeholdsenheten er organisert i tre team med fordelt ansvar for 
boliger, eldresenter, omsorgsboliger og formålsbygg. Renhold er organisert i to 
renholdssoner. 

Avdeling Næringsbygg har ansvaret for utleie, salg og utvikling av næringseiendommer som 
ligger i både foretaket og datterselskapene. Avdelingen består av l ansatt, men bruker også 
ressurser fra øvrig stab og ledelse ved behov. 

Avdeling Bolig har ansvar for boligutvikling, kjøp og salg av boliger, tomteutvikling og 
prosjektutvikling for kommunale og sosiale boligformål. Avdelingen har ingen permanent 
ansatt for tiden og kjøper noen tjenester eksternt deriblant eiendomsmeglertjenester og 
bruker ressurser fra øvrig stab og ledelse. Plan for økende fokus på boligutvikling og fornying 
av kommunal boligmasse medfører behov for rekruttering av egen ansvarlig for området i 
2020 og derav redusert behov for innleie og kjøp av tjenester. 

Stab ivaretar merkantil-, økonomi- og personellfunksjoner. 3 årsverk er tilknyttet 
stabstjenestene i 2019. Overgang til nytt regnskapskontor for alle konsernselskapene fra 
2020 medfører redusert kjøp av tjenester, mer direkte økonomistyring i alle 
konsernselskapene og derav rekruttering av l økonomimedarbeider. 
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Organisasjonskart: 

Administrerende 
direktør 

Stab 

Byggdrift Prosjekt Bolig Næring 

Renhold 

Vedlikehold 

Arbeidsmiljø og HMS 
Styret anser arbeidsmiljøet i foretaket i hovedsak som bra. Sykefraværet er i gjennomsnitt 
for 2019 på 13,4 % som er en nedgang på 2,1% fra året før. Korttidsfraværet var på 3 % og 
langtidsfraværet var på 10,4 %. Foretaket jobber aktivt med å redusere sykefraværet 
gjennom nærværsarbeid, variasjon i arbeidsoppgaver, god informasjon om hva som skjer i 
konsernet, jevnlige allmøter og sosiale samlinger. Det har ikke forekommet alvorlige 
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året blant ansatte. 

Gjennom stor byggeaktivitet er foretaket også øverste ansvarlig for HMS -arbeidet på 
byggeplassene. Ledelsen har i 2019 økt fokus på oppfølging av HMS-rutiner på 
byggeplassene herunder kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Det har i 2019 ikke vært noen 
alvorlige hendelser som har ført til sykefravær på byggeplassene der Steinkjerbygg er 
byggherre. 

Steinkjerbygg KF samarbeider med Steinkjer kommune om verneombudstjenesten og 
bedriftshelsetjenesten og deltar i kommunens AMU. 

HR-system 
Programvaren Simployer fra lnfotjenester AS benyttes for oppfølging av HR-oppgaver i 
foretaket. Simployer effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom 
medarbeidere, leder og HR for å gi foretaket optimale vilkår for utvikling. Den enkelte 
ansatte og administrasjonen har full oversikt over sitt sykefravær, permisjoner og ferie. 
Systemet er et viktig verktøy for å jobbe aktivt med sykefravær og oppfølging av sykemeldte. 
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FDV-system 
Foretaket benytter FDV-systemet Famacweb fra FDV-Huset. Dette systemet har felles 
plattform for vedlikehold og renhold. Famacweb har funksjonalitet for alt som er relevant for 
en stor eiendomsforvalter. Innmelding, registrering og oppfølging av vedlikeholds- og 
reparasjonsoppdrag på alle eiendommene har vært primærfunksjonene som først ble tatt i 
bruk. Dette har sikret god samhandling mellom enhetslederne rundt på de ulike byggene og 
Byggdrift. Nye funksjoner som er tatt i bruk den senere tid eller vil bli tatt i bruk i 2020 er 
bygningskartlegging med arealoversikt, timeføring av vedlikehold og renhold pr bygg, 
husleieberegninger, husleiefakturering og kontraktforvaltning. 

Kvalitetssystem og internkontroll 
Foretaket benytter kommunens kvalitetssystem EUS-system. I tillegg til kommunens 
overordnede regler og retningslinjer har foretaket utarbeidet en del egne rutiner for å sikre 
god nok kvalitet og internkontroll for sin drift. Foretaket har i 2020 gjennomgått og 
oppdatert rutinene og dokumentene i kvalitetshåndboken etter ISO 9000- standard og 
jobber kontinuerlig med implementering og oppfølging. 

Miljø og klima 
Steinkjerbyggkonsernet har i sine målsettinger økt fokus på miljø og klima. Realisering av nye 
bygg gir mulighet til å sette et klimaavtrykk fra dag 1, mens på de eldre formålsbyggene og 
boligene er det større investeringer som må gjøres for å oppnå klimaeffekt. Ved vurdering av 
klimatiltak er det ofte en balansegang mellom klimavennlige tiltak i byggene og økonomi. 

Foretaket har så langt følgende prioriteringer for å øke fokuset på miljø og klima: 
AIie nye bygg bygges med minimum passivhusnivå 
Økt bruk av massivtre i nye byggeprosjekter (Steinkjer skole og O2-bygget) 
Tilknytning til fjernvarmenett på eksisterende og nye bygg 
Etablering av sykkelhotell og god sykkelparkering (Helse og beredskapshuset og 
Steinkjer skole) 
Gradvis utskiftning av gammel belysning til LED gir langsiktig økonomisk gevinst og 
miljøeffekt fra dag 1 (investeringskostnad er innspart ved 5-6 ~rs redusert 
energikostnad og gjennomføres gradvis blant annet på Rådhuset) 
Kjøpe El-biler ved utskifting av bilparken der dette er regningssvarende og praktisk 
mulig 
Utarbeide plan for klima og miljø for hele Steinkjerbyggkonsernet i henhold til 
bestilling fra eier 

Etikk og samfunnsrolle 
Foretaket tilstreber å holde en høy etisk standard. Steinkjer kommunes etiske retningslinjer 
legges til grunn og foretakets etiske standard skal være sammenfallende med kommunens 
etiske standard. Steinkjerbyggs medarbeidere møter sine leietakere, samarbeidspartnere, 
oppdragsgivere og kolleger med respekt. Steinkjerbygg gjør en svært viktig jobb for mange 
av kommunens innbyggere og er sitt ansvar som viktig samfunnsaktør bevisst. 
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Foretaket er en inkluderende arbeidsplass der ansettelser gjøres uavhengig av kjønn og 
nasjonalitet. Hele 9 nasjonaliteter er representert blant ansatte. Foretaket er også opptatt av 
å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at ansatte, også de som har helseutfordringer, kan stå i 
jobb så lenge som mulig. Foretaket samarbeider med NAV, Flyktningetjenesten og private 
aktører innen Arbeidsinkludering for å gi muligheter til arbeidsutprøving og mulige 
ansettelser. Det er flere eksempler på gode rekrutteringer som er gjort via disse aktørene. 

Kommunale boliger 

Steinkjerbygg har tett samarbeid med boligtildelingskontoret for å kartlegge og sikre at 
kommunen har relevante boliger i riktig antall tilgjengelig for boligsosiale behov. 
Boligmassen består i dag av nærmere 750 boenheter. Standarden er varierende. En del av 
disse er i akseptabel forfatning, men en del av boenhetene bærer preg av at de er gamle, de 
har ikke universell utforming og har et stort rehabiliteringsbehov. Det har lenge vært snakk 
om behovet for å starte en fornyingsprosess. De nyeste leilighetsbyggene er over 20 år. 

Styret og ledelsen i Steinkjerbygg bestemte høsten 2019 å starte opp arbeidet med 
fornyingsprosessen med følgende mål: 

• Kartlegge dagens boligmasse med beskrivelse av standard, rehabiliteringsbehov, 

aktualitet ift beliggenhet og behov for kommunale boliger til alle målgrupper. 

• Beskrive hvilke eiendommer som bør rehabiliteres og hvilke som bør rives. 

• Lage oversikt over mest aktuelle tomteområder for å starte nybygging. 

• Lage en 5-~rsplan for det boligsosiale området i samarbeid med 

boligtildelingskontoret, boligpolitisk utvalg og kommunens ledelse. 

• Kartlegge behovet for studentboliger og ungbo-boliger med «leie før eie». 

• Vurdere marked for seniorboliger tilknyttet omsorgstjenester både i sentrum og i 

tettstedene. 

• Lage mulighetsstudie for oppstart av minimum ett boligprosjekt i 2020. 

Kommunestyret kom også med bestilling i desember på en kartlegging av boligmassen i nye 
Steinkjer kommune der vedlikeholdsbehov, aktualitet og antall beskrives. Dette samsvarer 
godt med det arbeidet styret og ledelsen i foretaket har igangsatt i 2019 og vil gi et godt 
grunnlag for å gjøre videre prioriteringer. Steinkjerbygg presenterer en samlet rapport for 
boligmassen som allerede ligger i Steinkjerbygg, i tillegg til boligmassen som kommer fra 
tidligere Verran kommune. 

Det er i konsernet solgt 4 leiligheter i 2019. I samme periode er det kjøpt l bolig. 
I tillegg har Steinkjerbygg bistått Verran kommune med salg av 5 boenheter i Malm. 
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Byggdrift 

Avdeling byggdrift er oppdelt i enhetene vedlikehold og renhold. Ved utgangen av 2019 
bestod avdelingen av 4 ansatte i ledelsen, 60 renholdsarbeidere og 23 
vedlikeholdsarbeidere. 

Avdelingen ble i november samlokalisert i skippergata 11. Man fikk da samlet kontorer og 
lager for både renhold og vedlikehold. 

Samlokalisering gir en rekke fordeler som: 
• Bedre kommunikasjon mellom leder og utførende samt mellom renhold og 

vedlikehold. 
• Positiv innvirkning på arbeidsmiljø. 
• Felles lager og bedre innkjøpsrutiner. 
• Bedre utnyttelse av verktøy og redskaper. 

I årsskiftet var det 43 formålsbygg i eiendomsporteføljen. I tillegg har foretaket 600 
boligenheter for utleie fordelt på boenheter på eldresentre, boenheter for omsorg og 
gjennomgangsboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet samt 150 boenheter som eies av 
Steinkjerhus AS. Det ble registrert 2500 ulike arbeidsoppdrag i FDV-systemet Famacweb i 
2019. 

Avdelingen er godt involvert i de nye byggeprosjektene. Dette bidrar til å sikre at vi får gode 
løsninger for drift samt at vi tidlig kan beregne ressursene vi behøver til drift av nybyggene 
når de tas i bruk. 

Vedlikehold 

Vedlikehold spenner over et bredt arbeidsområde med ulike typer bygg, alt fra boliger til 
skoler og sykeheimer. Det er 23 vaktmestere/driftsoperatører. Disse er organisert i 3 team 
samt egen bedriftselektriker og tømrer. Det er viktig med godt samarbeid og utnyttelse av 
fagkompetanse. Det er ønskelig å øke kompetansen innen byggdrifterfaget da vi får nyere 
teknologi og store bygg som skal driftes. 

Utførte større vedlikeholdsprosjekter i 2019: 
Utskifting av vinduer i en fasade ved Egge ungdomsskole. 
Renovering av bad i avlastningsboligen. 
Utskifting til LED-belysning flere steder. 
Rehabilitering av heis ved Guldbergaunet bosenter. 
Diverse branntekniske tiltak. 

l løpet av 2019 har det vært ca 150 inni-utflyttinger fra boenheter. Dette har generert alt fra 
mindre vedlikeholdsbehov til totalrenovering. I løpet av året er en stor del av 
vedlikeholdsarbeidet knyttet til renovering av boenheter. 
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Bygningsskader 
Det var i 2019 ett branntilløp i kommunal bolig som følge av tilførsel av ild. Det oppstod 
ingen personskader, men leiligheten måtte totalrenoveres. 

Brannforebyggende tiltak 
Brannvern har i 2019, som i foregående år, vært en prioritert oppgave med særskilt fokus på 
eldresentrene. Dagens beboere har en vesentlig dårligere helsetilstand enn for 20-30 ~r 
siden da flere av eldresentrene ble bygd. Dette medfører større utfordringer med tanke på 
evakuering ved brann og økt behov for branntekniske tiltak i byggene. 

Følgende tiltak er gjennomført i 2019: 
Brannseksjonering ved flere bygg, både skoler og eldresentre. 
Brannteknisk tilstandsanalyse av bygg etter krav fra brannvesenet. 

Dialogen med Brannvesenet Midt IKS er god. Andre tiltak det jobbes med er sikkerheten i 
kommunale boliger og for de ulike brukergruppene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med 
bolig- og tildelingskontoret og brannvesenet, og sees også opp mot tildeling av boliger. 

Renhold 

Renhold er organisert med renholdsleder og soneledere som har hver sin geografiske sone. 
Sonene er delt i sør og nord. I 2019 har det vært utfordrende å skaffe renholdsvikarer. 

En stor andel av renholderne har fagbrev og det legges opp til at flere får muligheten til å 
avlegge fagprøve. Dette for å sikre kvaliteten på arbeidet og løfte fagfeltet. 

For å gjøre arbeidsdagen mindre fysisk belastende samt å gi bedre kvalitet på renholdet 
jobbes det med å innføre mer maskinelt renhold. Det er også tatt i bruk robotteknologi på 
teppesoner ved noen bygg, noe som fortsatt er på utprøvingsstadiet da det er noen 
utfordringer knyttet til det. 

I 2019 er det inngått renholdskontrakter ved en rekke bygg samt med flere ikke  
kommunale leietakere blant annet ved Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus. 
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Prosjekt 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Null alvorlige ulykker på byggeplass har vært et viktig fokusområde i 2019. AIie som jobber i 
regi av Steinkjerbygg har kommet trygt hjem. Vi må stadig sørge for trygge rammer i form av 
strenge krav, god logistikk og hensiktsmessig byggetid. Når det blir for hektisk på 
byggeplassen vil det oppstå flere uønskede hendelser og vi er krystallklare på at det er vi i 
Steinkjerbygg som setter fremdriftstempo i våre prosjekter. Steinkjerbygg har utarbeidet nye 
rutiner for motarbeidelse av sosial dumping i vår bransje. Dette skal sikre at alle som for 
jobber hos våre kontraktspartnere har gode arbeidsforhold, rett lønn, anstendige boforhold 
og arbeidstid innenfor regelverket. 

Klima 
Vi har en ambisjon om en tydelig miljøprofil. Steinkjerbygg har besluttet at alt av nybygg skal 
bygges på minimum passivhusnivå. Vi har tro på massivtre som konstruksjonsmateriale, 
Steinkjer skole er ferdigstilt, montasjen på 02 har startet og detaljprosjektering på M ære 
skole og barnehage er igang. Totalt er det snakk om ca 5000 Kubikkmeter trevirke som til 
sammen lagrer 10 000 tonn CO2. Dette tilsvarer et forbruk på 4,3 millioner liter bensin. 

Arkitektur 
Avdeling Prosjekt har gjennom året hatt stort fokus på estetikk. Vi ønsker å bidra til 
byforskjønn else i alle våre prosjekter. Dette gjør vi gjennom å stille høye krav til våre 
arkitekter om å jobbe aktivt med hele byrommet i tidligfase. 

Kvalitet 
Våre ferdigstilte prosjekter viser at vi fokuserer på bestandige materialer med lave 
vedlikeholdskostnader. Vi har tilrettelagt for effektivt og lite belastende renhold gjennom 
fornuftige materialvalg og ukompliserte løsninger. Et eksempel er at alle søppelbøtter skal 
integreres i vår leveranse og festes på vegg. 

Økonomi 
Vi har levert de fleste prosjekter innenfor økonomisk ramme, men har hatt en utfordrende 
økonomisk situasjon i enkelte prosjekter. Det er et viktig parameter at Steinkjerbygg selv får 
levere tidligfasekalkyler slik at vi kan sikre disse bedre i fremtidige prosjekter. Gjennom året 
har vi jobbet kontinuerlig med å forbedre våre økonomioppfølgingssystemer. 

Avdelingen 
2019 har vært et hektisk år der flere spennende bygg sentralt i bybildet er ferdigstilt. Det er 
ansatt tre nye prosjektledere med god og variert kompetanse. Dette gir mulighet til å ha 
nærværsledelse med egne ansatte i alle prosjekter. I tiden fremover vil det være anledning 
til å jobbe mer strukturert med å bygge gode systemer for prosjektgjennomføring. 
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I avdelingen er det jobbet etter LEAN prinsippet, med høy fokus på kundeverdi og 
forbedringer. 

Info, tegninger og Illustrasjoner på de fleste av våre prosjekter finnes på 
https ://stein kjerbygg. no/prosjekter/. 

Totaloversikt pågående prosjekter 

Vedtatte byggeprosjekt Status Kommentar 
IHBH Ferdig Sluttopstilling pågår 
Martenshagen Detaljprosjektering Entreprenøranbud på vei inn 
Steinkjer Skole Ferdig Sluttopstilling pågår 
Mære Skole og bhg Detaljprosjektering Samspillsfase pågår 
Lø Barnehage Anbud Anbudsavklaring med entreprenør 
Campus Ferdig, Overlevering A-bygg pågår Sluttoppstilling pågår 
Kulturhuset Forprosjekt/Skisseprosjekt Prosjektering og brukeravklaringer 
Svedjan bofellesskap Byggefase Overlevering juni 
Samfunshuset Byggefase Riving ferdig, oppbygging i gang 
02 Byggefase Jobber med leietaker i 6. og 7. etg. 
Fotbalhall Forprosjekt Utarbeidesle av totalentrepriseunderlag 

Skisseprosjekter Status Kommentar 
Stod bosenter Under utvikling Ikke vedtatt 
Eldre-, bo- og aktivitetssenter 
Dampsaga Økonomiske betraktninger pågår Ikke vedtatt 

Spillemiddelavklaringer og 
Flerbrukshall Henning kostnadsestimat Ikke vedtatt 
Sykeheim Egge Utredning Ikke vedtatt 
Boligprosjekt Vårtun Mulighetsstudie pågår Ikke vedtatt 
Boligprosjekt Fagerheim Mulighetsstudie pågår Ikke vedtatt 
Verran helsetun Levert til kommunen Ikke vedtatt 
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Steinkj erbyggkonsernet 

Steinkjerbygg AS ble etablert i 1941 i forbindelse med gjenreisningen av Steinkjer og er 
morselskapet i konsernet som består av 6 datterselskap. Hensikten med datterselskapene er 
å organisere de ulike eiendommene og forretningsområdene på den til enhver tid beste 
mulige måte. Selskapsstrukturen gir et klart økonomisk skille, god fokus, god styring på 
økonomien for de enkelte eiendommene og det er et godt verktøy for å realisere 
byggeprosjekter med avgrensning av risiko og økonomi. 

Konsernstrukturen skal gi eier en bedre og mer koordinert utnyttelse av de totale ressurser 
som brukes på eiendommene. Skattemessige tilpasninger som konsernbidrag og benyttelse 
av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den 
økonomiske plattformen tryggere. Dette gjelder både for konsernet og for kommunen som 
eier av Steinkjerbygg KF. Selv om disse mulighetene blir benyttet endrer dette ikke 
likviditetsstrømmen i selskapene som yter konsernbidrag. 

Steinkjerbygg KF eier alle aksjene i Steinkjerbygg AS som ved inngangen til 2020 eide 100% 
av aksjene i: 

• Steinkjer Rådhus AS 
• Steinkjer Tomteselskap AS 
• DH Eiendom AS 
• Steinkjerhus AS 
• Steinkjer Kulturbygg AS 
• Dampsaga Kulturbygg AS 

Styret i Steinkjerbygg AS er det samme som styret i Steinkjerbygg KF. Dette gir 
kommunestyret, via det valgte styret i Steinkjerbygg KF, styringsmulighet i hele konsernet. I 
2019 gikk konsernet bort fra gjennomgående styre i datterselskapene over til administrativt 
styre der daglig leder i konsernet er styreleder i datterselskapene. Dette gjelder også DH 
Eiendom AS som fram til august 2019 hadde et eget styre. Endringene ble gjennomført i 
henhold til påpekninger i forvaltningsrapporten. Styringsmodellen i konsernet gir nå god 
kontroll, styring, effektiv drift og ingen habilitetsutfordringer. 

Antall datterselskaper vil bli vurdert fortløpende og styret mener at det ikke er antallet 
selskap som har betydning, men at en har de selskap tilgjengelig for å kunne løse eiers 
oppgaver slik eier forventer. 

I 2019 ble aksjene i Lindseth eiendom, som ble ervervet i 2018 i forbindelse med satsningen 
på lnnoCamp, solgt fra DH Eiendom AS til og deretter fusjonert inn i Steinkjerhus AS. 
Eiendommen Skippergata 11 eies derfor av Steinkjerhus AS som leier ut videre til 
Steinkjerbygg KF, Aktivitetssenteret og Ungdomstjenesten. 

I forbindelse med fisjoneringen av badeanlegget og treningssenteret på Dampsaga ble 100 % 
av aksjene i Dampsaga Bad og Kulturbygg AS overtatt av Steinkjerbygg AS. Selskapet endret i 
2019 navn til Dampsaga Kulturbygg AS, som gjenspeiler selskapets aktivitet. Endelig oppgjør 
av mellomværende er pr 31/12 ikke gjennomført på grunn av forsinkelser i det utfisjonerte 
selskapet. 
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Aksjeselskapene i konsernet avgir egne særregnskap som styrebehandles i datterselskapene 
og i morselskapet av konsernstyret, med regnskapsavleggelse i henhold til aksjeloven innen 
30. juni. 

I hovedtrekk er økonomien i datterselskapene god. Konsernet har samlet en solid 
egenkapital og god likviditet. Dog er det viktig å presisere at forpliktelsene i DH Eiendom AS 
og konsernet totalt har økt betydelig gjennom de store investeringene på lnnoCamp. 
Tilsvarende gjelder forpliktelsene i Dampsaga Kulturbygg AS etter ut-fisjoneringen, der 
selskapet står med betydelig gjeld og uten inntekter når det nye kulturkvartalet står ferdig. 

Selskapsstrukturen pr 31.12.2019: 

Steinkjerbygg KF 

I 

~ 

Steinkjerbygg AS I 
Steinkjer 
Rådhus AS DH Eiendom AS Dampsaga Kulturbygg 

AS 

Steinkjer 
Tomteselskap 

AS 
Steinkjerhus AS Steinkjer 

Kulturbygg AS 

Steinkjerbygg AS 
Steinkjerbygg AS er morselskapet i konsernet og har liten operativ drift. Selskapet eier 
bilparken samt en del tyngre utstyr som leies ut til Steinkjerbygg KF. Målet er at 
morselskapet skal være et rendyrket holdingselskap som legger føringer for investeringer og 
satsninger i datterselskapene. 

Steinkjer Rådhus AS 
Steinkjer rådhus AS er fullt ut utleid til Steinkjer kommune. Gjennom de siste årene er det 
foretatt betydelige oppgraderinger av bygget. Det er skiftet tak på bygget, alle vinduer er 
skiftet til mer energivennlige vinduer, ventilasjons- og kjøleanlegg er oppgradert, nytt 
brannalarmanlegg, heiser og nye branndører i hht. gjeldende forskrifter for å nevne en del av 
de større tiltakene. I 2019 ble det påstartet og gjennomført en del ombygging og 
oppgraderinger, deriblant for IKT-avdelingen. Investeringen finansieres ved økt husleie. I 
tillegg ble det påstartet ombygging bak servicetorget for utleie til Felten. 

I og med at NAV skal flytte til 02 sommeren 2021 er det påstartet arbeid for å leie ut 
lokalene etter dem til eksterne. Steinkjer kirkelige fellesråd har allerede inngått avtale om å 
leie andre etasje der NAV har vært fra sommeren 2021, og det vil bli jobbet aktivt fremover 
for å finne leietaker også i første etasje. 
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Det er fremdeles et stort etterslep i vedlikehold på Rådhuset og det vil bli iverksatt 
oppgraderinger fortløpende, deriblant skifte av belegg som i flere etasjer ikke er gjort siden 
bygget ble bygd. Det er også lagt en plan for utskiftning til LED-belysning. Dette er en 
investering som har break even etter 5-6 ~r gjennom vesentlig reduserte energikostnader og 
er således en lønnsom investering på sikt. 

DH Eiendom AS 
DH Eiendom AS eier i dag Kongens gate 42 (tidl Nord Universitet og TFoU), Kongens gate 41 
(BDO) og deler av Kongens gate 43 (seksjoner i meierigården). Nybygde lnnoCamp sto 
innflyttingsklar til studiestart høsten 2019. A-bygget som Nord Universitet skal etablere sin 
administrasjon i står ferdig i februar 2020 og parkeringsanlegget skal stå ferdig v~ren 2020. 

lnnoCamp eies av Steinkjerbygg KF, men leies ut til DH Eiendom som driver fremleie av 
lokalene til en rekke virksomheter, deriblant Nord Universitet, Innovasjon Norge, 
Landbruksdirektoratet, Nibio, Drivhuset med flere. Nye lnnoCamp huser nå over 200 ansatte 
og nærmere 1000 studenter på det meste og har blitt et senter for forskning, innovasjon, 
næringsutvikling og utdanning i Midt-Norge. 

lnnocamp fremstår som et fantastisk prosjekt som har vært helt nødvendig å realisere for å 
beholde Nord Universitet i Steinkjer, men også for å byens satsning innen forskning, 
innovasjon, næringsutvikling og desentralisering av offentlige arbeidsplasser. 
Byggeprosjektet har vært veldig krevende da prosjektet har utviklet seg og vokst i omfang 
parallelt med byggingen. Nye leietakere har kommet til undervegs som har krevd større 
areal og mer nybygging. Det som skulle være en overflateoppussing av det gamle A-bygget 
fra 1905 har blitt et totalt rehabiliteringsprosjekt til en vesentlig høyere kostnadsramme enn 
opprinnelig planlagt. Bærekonstruksjonene holdt på å falle sammen og det ble oppdaget 
store råteskader. Opprinnlig budsjett har i tillegg vært altfor optimistisk. Samlede 
investeringer i InnoCamp-prosjektet blir derfor vesentlig høyere enn planlagt. Samtidig har 
man klart å øke leieinntektene vesentlig fra opprinnelig budsjett, og prognosene viser at 
selskapet går i balanse fra 2021.1 praksis betyr dette at nye leietakere og utvidede 
leieavtaler finansierer de økte investeringene. 

Det jobbes med å finne leietakere til KG 42 da dette bygget vil tømmes for leietakere våren 
2020. S~ langt har Flyktningemottaket inngått leieavtale for første etasje mot Kongensgata, 
men det er også interessenter for andre deler av bygget. Utleie av hele KG 42 vil være viktig 
for at selskapet generere gode overskudd i årene fremover. Eierseksjonene i KG 43 og hele 
KG 41 vurderes solgt. 

Steinkjer Tomteselskap AS 
Steinkjer tomteselskap AS fortsetter med tilrettelegging av boligtomter, både i sentrum og i 
grendesentrene. De senere år er det utarbeidet flere nye boligfelt der flere tomter er 
bebygd, men det er også mange ledige, både sentrumsnære og i grendesentrene. 

• Heggesåsen: alle seks tomter er solgt. 
• Frøsetåsen: Flere solgt og 11 ledige. 
• Hervikmarka i Sør-Beitstad: 5 tomter totalt der 3 er ledige. 
• Nord-Foosnes p~ Veldemelen: l ledig tomt. 
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• Røysing: 1 tomt solgt og 2 ledige. 

Utover disse tomtene er det byggeklare tomter også i følgende områder: Lysheim, 
Berethaugen (Binde), Haugåhalla (Følling) og Nordre Kvam (Egge). 

På grunn av store byggeprosjekter i konsernet har det vært liten kapasitet til å jobbe med 
tomteutvikling og boligutvikling. Dette er et område som det er en ambisjon om å gjøre mer 
med og det er planlagt økning i ressurser som skal gi rom for dette i 2020. 

Steinkjerhus AS 
Steinkjerhus AS er det selskapet hvor bl.a. boliger som skal avhendes ligger. En stor del av 
disse benyttes fortsatt til kommunal bosetting og kommer i tillegg til antall boenheter i 
Steinkjerbygg KF. I tillegg ligger presteboliger og annen «kommersiell» aktivitet på boligsiden 
i dette selskapet. Nedsalg av boliger gjennomføres i dialog med boligkontoret for å kunne 
sikre behovet for kommunale boliger best mulig. 

Lindseth Eiendom AS ble fusjonert inn i Steinkjerhus AS i 2019 og derav ligger også 
næringslokalet Skippergata 11 (der Drivhuset var tidligere) nå i Steinkjerhus. Dette lokalet 
leies nå ut til avdeling Byggdrift der de har lager, verksted, kontorer og base for all sin 
aktivitet både innen vedlikehold og renhold. I tillegg er aktivitetssenteret og 
ungdomstjenesten der frem til Samfunnshuset står ferdig. 

I virksomhetsplanen for 2020 er det planlagt å starte en fornyingsprosess på kommunale 
boliger da det er mange som er gamle, nedslitt og ikke er tilfredsstillende ift krav om 
universell utforming blant annet. Steinkjerhus AS har solid økonomi og kan være konsernets 
verktøy for å starte nybyggingen uten vesentlig ekstern finansiering. 

Steinkjer Kulturbygg AS 
Steinkjer Kulturbygg AS er byggherre og utbyggingsselskap for det nye kulturkvartalet som er 
planlagt ved Steinkjer torg. 

I 2019 ble Telebygget, parkeringsområdet mellom Atleten og Telebygget, Atleten og 
Samfunnshuset kjøpt av Steinkjer Kulturbygg AS. Dette betyr at alle eiendomsforhold knyttet 
til realisering av nytt kulturkvartal er på plass. 

Første fase av prosjektet som innebærer full rehabilitering av samfunnshuset er i full gang. 
Bygget rives innvendig for deretter å gjenoppbygges i henhold til kulturetatens behov og 
rehabiliteres i tillegg utvendig. Parallelt jobbes det med detaljering av fase to som er bygging 
av nytt kulturhus. Prosjektavdelingen i Steinkjerbygg overtok prosjektlederansvaret fra 
kommunen i 2019 og styrer prosjektet videre i tett samarbeid med kulturetaten. Fase to skal 
behandles i kommunestyret for endelig vedtak om bygging. 

Dampsaga Kulturbygg AS 
Dampsaga Kulturbygg AS eier dagens kulturhus og leier ut dette til kulturetaten i 
kommunen. Dagens kulturhus skal gradvis erstattes av nytt kulturkvartal. Når samfunnshuset 
står ferdig på nyåret 2021 flytter blant annet kulturskolen dit og Dampsaga kulturhus vil 
delvis tømmes og leieinntektene vil bli redusert. Dersom alt går etter planen skal fase to av 
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kulturkvartalet stå ferdig i 2023. Fra det tidspunktet vil alle inntekter være borte fra 
selskapet og selskapet står med stor gjeld. Det er derfor viktig å ha god fremdrift på 
alternativ bruk av og investering i Dampsagaområdet i 2020. 

Behovet for nytt eldre- og aktivitetssenter er stort da dagens eldresenter i Steinkjer er 
gammelt, utdatert og gir svært urasjonell drift. Prosjektavdelingen vil derfor jobbe videre 
med mulighetsstudien fra 2018, i tett samarbeid med Helseetaten, med mål om å realisere 
et nytt Bo- og aktivitetssenter med byggestart i 2023 når kulturhuset er tømt for andre 
aktiviteter. Det er gode tilskuddsordninger fra Husbanken og med et stort 
vedlikeholdsetterslep, effektiviserings- og enøkgevinster på dagens eldresenter vil 
økonomien i dette prosjektet kunne bli god. 

Finans, økonomi og resultat 

Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4.445.129,- mot et 
budsjett på kr 58.000,-. Styret innstiller til at overskuddet overføres disposisjonsfondet. 

Balansen viser at egenkapitalen er kr 675.675.394,-. Bokført verdi på foretakets 
eiendommer pr. 31.12.19 er kr. 2.323.511.083,-. Bokført verdi på eiendommene øker 
betydelig ved ferdigstilling av de nye byggeprosjektene. 

Omsetningen har vokst fra kr 138 millioner i 2018 til 172 millioner i 2019. 
Omsetningsveksten skyldes i hovedsak økte leieinntekter ved ferdigstilling av lnnoCamp, 
Helse og Beredskapshuset og Steinkjer skole. I tillegg faktureres det blant annet 
renholdstjenester for eksterne kunder i Helse og Beredskapshuset. Driftskostnadene er også 
høyere enn budsjettert, noe som har en direkte sammenheng med økt aktivitet som ikke var 
budsjettert. 

Finanskostnadene er omtrent på budsjett, men vesentlig høyere enn 2018, noe som har en 
direkte sammenheng med investeringstakten. 

Ved utløpet av 2019 er låneporteføljens samlede volum på 2.174 millioner kroner. Det er 
Kommunalbanken, Husbanken og verdipapirmarkedet som er långivere. Låneporteføljens 
gjennomsnittsrente er 2,369%. Det er etablert fastrenter ved bruk av ordinære fastrentelån 
og renteswapper. Fastrenter utgjør en andel på 32% av totale lån. Lånene kommer til forfall 
på ulike tidspunkt, men i gjennomsnitt er det 22,3 år til l~nene forfaller/m~ refinansieres. I 
løpet av de neste 12 måneder forfaller 14% av lånevolumet til refinansiering og dette utgjør 
290 millioner kroner. Samlet durasjon i porteføljen av lån og rentesikringer er 2,01 år. 
Låneporteføljens sammensetting er innenfor begrensningene som er vedtatt i kommunens 
finansreglement. Samlet finansiell risiko vurderes å være tilfredsstillende. 

Låneporteføljen øker vesentlig på grunn av byggeprosjektene, men det jobbes aktivt for å ha 
en optimal sammensetning av låneporteføljen innenfor finansreglementet. Samtidig 
gjennomføres det lengre rentebindinger som reduserer renterisiko og kortsiktig finansiering 
som reduserer gjennomsnittlig rentesats. I årsskiftet er omlag 1,350 milliarder kroner av 
låneporteføljen knyttet til kommunale formålsbygg som i praksis rentebetales av 
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kommunen. Øvrige lån på omlag 825 millioner kroner er knyttet til eiendommer der 
eksterne leietakere finansierer investeringene. 

Det er utbetalt kr. 64 188,- i honorar til revisor i 2019. 

Fortsatt drift 
Styret er ikke kjent med forhold av viktighet for å bedømme foretakets stilling og resultat 
som ikke fremgår av resultatregnskapet og balansen m/noter. 

Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av foretakets inntjening, likviditet og 
finansielle stilling, og styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. 

Steinkjer 04.03.2020 

E.± 
Per Tore Bratberg 
styrets leder 

e4 lle 
Gjertrud Holand 
nestleder 

di}@po 
Anne Marthe Hogsnes' 
styremedlem 
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ob@ ii«6Gs.SW 
styremedlem 

J-.lu boodle; 
Jon Erik Brandtsegg 
styremedlem 
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Administrerende direktør 
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