Eiendomsforvaltning
Forvaltningsrevisjon - Tinn kommune
2015 :: 726 014

Eiendomsforvaltning :: Tinn kommune

Forord
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.
Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke
områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig,
økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen
offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges
kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne
forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Anne Hagen Stridsklev, med Kirsti
Torbjørnson som oppdragsansvarlig.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.

Tinn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012:

•
•

726 013 IKT Drift og vedlikehold (2012)
726 013 Samhandlingsreformen (2014)

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan
lese mer om forvaltningsrevisjon generelt.

Telemark kommunerevisjon IKS

www.tekomrev.no

Innhold
Sammendrag ............................................................................................................ ii
1

Innledning ........................................................................................................ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Planleggings- og styringssystem ........................................................................ 3
2.1
2.2

3

Ansvar og roller ................................................................................................. 10
System for vedlikehold ...................................................................................... 13

Økonomiske rammebetingelser ...................................................................... 19
4.1

5

Mål, strategier og planlegging ..............................................................................3
Rapportering .......................................................................................................6

System og tiltak for å sikre verdibevarende vedlikehold .................................. 10
3.1
3.2

4

Kontrollutvalgets bestilling ..................................................................................1
Bakgrunn.............................................................................................................1
Problemstillinger og revisjonskriterier ..................................................................1
Avgrensning ........................................................................................................2
Metode og kvalitetssikring ...................................................................................2
Høring .................................................................................................................2

Økonomiske rammebetingelser ......................................................................... 19

Konklusjoner og anbefalinger .......................................................................... 24
5.1
5.2

Konklusjoner ..................................................................................................... 24
Anbefalinger...................................................................................................... 25

Litteratur og kildereferanser ................................................................................... 26
Tabelloversikt......................................................................................................... 27
Figuroversikt .......................................................................................................... 27
Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse ................................................................ 28
Vedlegg 2: Revisjonskriterier .................................................................................. 31
Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring .................................................................... 36
Foto forside: morgueFile/Ronnieb

Telemark kommunerevisjon IKS

www.tekomrev.no

i

Sammendrag
Bestilling og bakgrunn
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i sak 24/14 og sak 7/15.
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Undersøkelser viser at tilstanden
kommunale bygninger ofte er dårlig. Kommunene har ansvar for å forvalte sine
eiendommer på en måte som ivaretar brukernes og samfunnets behov, og som sikrer
at verdiene ikke blir forringet.
Denne forvaltningsrevisjonen undersøker følgende problemstillinger:




Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for
planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold
av bygningene sine?
Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som
eiendomsforvaltning har?

Kontrollutvalget vedtok problemstillingene i sak 7/15, og bad samtidig om en spesiell
vurdering av sykehjemmene og av Mandheimen statlige mottak. Sykehjemmene og
Mandheimen blir derfor spesielt omtalt i rapporten.
Om overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og styring
Kommunen har vedtatt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015. Målene i
budsjettet er ikke forankret i overordna planverk. Vedlikehold av kommunale
bygninger inngår i den årlige budsjettbehandlingen, men bevilgning til vedlikehold er
ikke basert på overordnede mål eller reelt vedlikeholdsbehov. Tilstanden på
bygningsmassen blir ikke systematisk rapportert.

Om system som sikrer godt verdibevarende vedlikehold
Tinn kommune har tiltak og rutiner for å føre tilsyn med og vedlikeholde byggene sine,
men ikke i et omfang som er tilstrekkelig for å sikre et godt verdibevarende
vedlikehold. Kommunen har ikke en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet av
bygningsmassen sin, og har ikke systemer for å beregne kostnadsmessig lønnsomt
vedlikehold. Det jobbes i liten grad planmessig med vedlikehold. Kommunen har tiltak
som i stor grad sikrer at ansvar og roller for eiendomsforvaltningen er avklart.
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Kommunen er gang med å etablere tiltak for å kunne jobbe mer planmessig med
vedlikehold.
Kommunen har gjennomført en tilstandsvurdering av Eldres hus, som viste et
rehabiliteringsbehov kostnadsberegnet til 70 mill.kr. Sykehjemmet i Austbygda har
etter enhetsleders vurdering god tilstand.
Mandheimen er etter enhetsleder for Asylmottakets vurdering, svært forfalt utvendig
og enheten har fått pålegg etter tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern om å
gjøre utbedringer. Det jobbes nå med å skifte vinduer i bygget.

Om økonomiske rammevilkår
Det er vanskelig å gi en konkret vurdering av om de økonomiske rammevilkårene er
tilpasset et vedlikehold som ivaretar bygningene, brukerne og ev. andre hensyn i et
langsiktig perspektiv. Kommunen har ikke gjort noen vurderinger av hva det vil koste å
ha et verdibevarende vedlikehold. Tinn har ikke brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt
de siste årene, men har likevel brukt mer på vedlikehold enn kommuner det er naturlig
å sammenligne seg med. Kommunen har i perioden 2012-2015 hatt økonomiske
rammer til å gjøre mer vedlikehold enn hva de faktisk har gjort.

Anbefalinger
Vi mener at kommunen bør:





sikre at eiendomsforvaltningen er forankret på politisk nivå,
sikre helhetlig, nyansert og skriftlig rapportering til politisk nivå om
kommunens bygninger og forvaltningen av disse,
sørge for å ha en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet, og
beregne og planlegge vedlikehold ut i fra hva som er lønnsomt i et langsiktig
perspektiv.

Bø, 30. oktober 2015
Telemark kommunerevisjon IKS
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1 Innledning
1.1 Kontrollutvalgets bestilling
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i sak 24/14 og sak 7/15.
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift
om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.

1.2 Bakgrunn
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Den totale kostnaden for anskaffelse,
forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene utgjør omtrent 15-20 prosent av en
kommunes økonomi. Samtidig viser en kartlegging fra 2008 at bare én tredjedel av
kommunale bygg er i god stand, to tredjedeler av bygningsmassen er enten i delvis
utilfredsstillende stand eller i dårlig stand.1
Tinn kommune eier en omfattende bygningsmasse som brukes både til egen
virksomhet og tjenesteproduksjon og til andre formål. Sommeren 2015 fikk Rjukan
verdensarvstatus, og kommunen er selv eier av bygg som er fredet eller vernet.
Kommunene har ansvar for å forvalte sine eiendommer på en måte som ivaretar
brukernes og samfunnets behov, og som sikrer at verdiene ikke blir forringet.

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier
Rapporten handler om følgende problemstillinger:




Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for
planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold
av bygningene sine?
Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som
eiendomsforvaltning har?

1

Jf. rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» av Multiconsult og
PricewaterhouseCoopers gjennomført på oppdrag fra KS.
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Kontrollutvalget vedtok problemstillingene i sak 7/15, og bad samtidig om en spesiell
vurdering av sykehjemmene og av Mandheimen statlige mottak. Sykehjemmene og
Mandheimen blir derfor spesielt omtalt i rapporten.
Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra kommuneloven og
NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Kriteriene er angitt under hver
problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.

1.4 Avgrensning
I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om kommunen har rammevilkår som
muliggjør tilfredsstillende eiendomsforvaltning. Vi undersøker ikke faktisk tilstand på
eiendommene eller faktisk utført vedlikehold.
Fast eiendom i form av næringsbygg, infrastrukturanlegg, veier, ledninger for vann og
avløp, anlegg for avløp, parker, idrettsanlegg er ikke omfattet av forvaltningsrevisjonen.

1.5 Metode og kvalitetssikring
Vi har gjennomgått relevant dokumentasjon, vi har intervjuet aktuelle enhetsledere og
vi har også gjennomført en spørreundersøkelser blant alle enhetslederne i kommunen.
Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til
rapporten.

1.6 Høring
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt
på høring 9. oktober. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.

2

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området
som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar,
konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller
svakheter.
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2 Planleggings- og styringssystem
Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og
styring av eiendomsforvaltningen?

2.1 Mål, strategier og planlegging
2.1.1 Overordna mål og strategier
Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte formål og mål med
eiendomsmassen, samt mål for måten den skal forvaltes på.

Kommunen har vedtatt planer som i noen grad berører kommunens eiendommer.
Dette er:


Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplan for Tinn 2007 – 2018 som ble vedtatt i mars 2007. Ny
kommuneplan er under utarbeidelse og skal etter planen legges fra for politisk
behandling våren 2016.



Strategisk næringsplan
Strategisk næringsplan ble vedtatt i januar 2010. Planen har mål og tiltak for
bo- og næringsarealer i kommunen.



Boligsosial plan
Boligsosial plan for 2013-2017 fastsetter som mål at Tinn kommune skal sikre
vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg og varig bosituasjon.



Energi- og klimaplan
Energi- og klimaplan for 2009-2015 har fastsatt målsetninger og tiltak for
bygningsmassen. Deriblant at energibruk i kommunens bygninger skal
reduseres, og at det skal defineres strenge energi- og miljøkrav til egne nybygg.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er som nevnt under revisjon. Det fremgår av
kommunestyresak 4/15 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Tinn 20152027 at den nye kommuneplanen skal legge føringer for kommunens øvrige
planlegging, og at det er et viktig mål at underordna planer skal være avstemt med
kommuneplanen. Det skal utarbeides et handlingsprogram for kommuneplanens
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samfunnsdel med operative mål, tiltak og økonomiske rammer som er fullt ut integrert
med økonomiplanen våren 2016.

Økonomiplan og budsjett
Økonomiplanen for 2015 – 2018 viser hva kommunen kan regne med av inntekter for
den perioden planen omfatter og hvordan disse inntektene brukes for å finansiere
kommunal drift og investeringer. Planen lister også opp hvilke planer og mål
kommunen allerede har vedtatt, bla. klima- og energiplan, strategisk næringsplan og
boligsosial plan.
I budsjettet for 2015 fastsetter teknisk enhet følgende mål:
 Kommunale bygg skal være i forskriftsmessig stand. Det skal være
serviceavtaler og gode vedlikeholdsrutiner for alle kommunale bygg.
Og enhet for renhold fastsetter følgende mål:
 Enhetens formål er å drive renholdstjenestene optimalt med god kvalitet og
service.

2.1.2 System for helhetlig planlegging
Eiendomsforvaltning bør inngå i kommunens system for helhetlig og langsiktig
planlegging, og knyttes til arbeidet med budsjett og økonomiplan.
Som nevnt over, arbeider kommunen med å styrke sammenhengen mellom kommunal
planlegging og økonomi. Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag for 2015 at denne
koblingen tidligere var svak og forholdsvis tilfeldig. For å få bedre grep om den
langsiktige økonomiske planleggingen og styringen blir nå økonomiplanen behandlet
om våren slik at den kan danne grunnlaget for arbeidet med budsjettet på høsten.
Rådmannen skriver videre at integreringen mellom kommunedelens handlingsplan og
økonomiplan må skje gradvis, og at han gjerne skulle ha sett at kommunen hadde
kommet lenger med dette.

Vedlikeholdsprogram
Det fremgår av en opplisting av kommunens planverk i økonomiplan 2015 – 2018 at
kommunen skal et vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg ble
behandlet av samfunns- og miljøutvalget 30. mai 2012. Planen redegjør for
vedlikeholdstiltak i 2012, 2013 og 2014. Det er rapportert på status på
vedlikeholdsplanen til samfunns- og miljøutvalget i sak 50/13 Vedlikehold bygg –
handlingsplan 2013 og i sak 48/14 Vedlikehold av kommunale bygg – orientering.
Telemark kommunerevisjon IKS
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Teknisk sjef sier han har hatt muntlige orienteringer for samfunns- og miljøutvalget i
2015.

2.1.3 Revisors vurdering
God kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier og forvalter er noe
som gjerne kjennetegner kommuner med godt vedlikehold. Det er anbefalt at
kommunen vedtar overordnede mål for å gi grunnlag for god eiendomsforvaltning.
I Tinn kommune er det satt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015 ved at
det er fastsatt at byggene skal være i forskriftsmessig stand og at det skal være
serviceavtaler og gode vedlikeholdsrutiner for alle bygg. Kommunen har også til dels
satt mål for eiendomsforvaltningen gjennom sin Klima- og energiplan. Kommunen
skriver selv at de har som mål at underordna planer skal være avstemt med
kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan omtaler ikke kommunens eiendommer.
Målene i budsjettet for 2015 er derfor ikke forankret i overordnet planverk.
Kommunene er anbefalt å ha et rasjonelt system for å planlegge og styre
eiendomsforvaltningen. Et slikt system innebærer at forvalteren planlegger
aktivitetene og ressursbruk ut i fra vedtatte politiske mål, og at man rapporterer
tilstand. Kommunen har også sagt at sammenhengen mellom økonomi og planverk
skal styrkes. Kommunen har ikke oversikt over samlet vedlikeholdsbehov, og budsjett
til vedlikehold er ikke fastsatt ut i fra en kartlegging av reelt behov. Kommunen har
derfor ikke på nåværende tidspunkt et sammenhengende planleggings- og
styringssystem for eiendomsforvaltningen der vedtatte overordnede mål blir omsatt i
budsjettrammer og konkrete tiltak.
Kommunen har hatt et system der det har vært utarbeidet vedlikeholdsplaner som ble
politisk vedtatt. Dette systemet har ikke fungert i 2014 og 2015. Det har vært dialog
om vedlikehold mellom teknisk sjef og samfunns- og miljøutvalget.
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2.2 Rapportering
Kommunen bør rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse i forhold til
fastsatte mål, med forslag om prioriteringer og kostnadsanslag. Rapporteringen bør
være en del av kommunens årsrapportering.

2.2.1 Tilstandsrapportering
Tinn kommune rapporterer ikke systematisk om tilstanden på sin bygningsmasse, og
har heller ikke oversikt over tilstanden på alle kommunale bygg. Det har vært
enkeltsaker om tilstanden på kommunale bygg, eksempelvis ble tilstandsvurderingen
av Eldres hus behandlet av kommunestyret i sak 51/15. Reelt vedlikeholdsbehov eller
prioriteringer av vedlikehold av bygningsmassen er ikke omtalt i budsjettet for 2015.
Kommunens bygningsmasse og tilstanden på denne er heller ikke omtalt i årsmeldinga
for 2014.
Teknisk sjef mener at deler av bygningsmassen er godt vedlikeholdt, men samlet sett
mener han det er et betydelig vedlikeholdsetterslep. Han ønsker å etablere et system
for å rangere tilstanden på kommunens bygninger. Teknisk sjef har hatt en dialog med
Samfunn- og miljøutvalget om dette, og planlegger at arbeidet med å kartlegge
tilstanden på kommunens bygninger skal starte høsten 2015.

2.2.2 Årsmelding og tertialrapporter
Tinn kommune rapporterer om vedlikehold av kommunale bygninger i årsmelding og i
tertialrapporter. Denne rapporteringen i er hovedsak avgrenset til forholdet mellom
budsjett og regnskap.
I årsmeldingen for 2014 rapporterer teknisk enhet om etterslep når det gjelder
planlagt vedlikehold av kommunale bygg og mindreforbruk som en følge av dette.
Ubrukte budsjettmidler bes overført til neste år. Også i årsmeldingen for 2013 blir det
rapportert om mindreforbruk.
Enhetene utarbeider detaljerte tertialrapporter som blir behandlet arbeids- og
miljøutvalget. Det utarbeides en samlet tertialrapport for alle enhetene som behandles
av formannskap og kommunestyre. I denne rapporten rapporterer enhetene om
vesentlige avvik i forhold til budsjett. I de tertialrapportene som er lagt fram for
kommunestyret i 2014 og 2015 (første tertial) er ikke vedlikehold av kommunens
bygninger omtalt. Teknisk enhet har heller ikke rapportert om mindreforbruk jf. pkt.
4.1.
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2.2.3 Enhetsledernes vurdering av tilstand
Vi har bedt enhetslederne om å vurdere tilstanden på de byggene de bruker.
Figur 1 Påstander om vedlikehold. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr en helt uenig og 5 betyr helt enig.

Manglende vedlikehold har negative
konsekvenser for utførelsen av…

3,54

Manglende vedlikehold fører til ekstra
reparasjoner av utstyr

3,75

Manglende vedlikehold fører til økte
utgifter til renhold, strøm eller andre…

3,86

Manglende vedlikehold fører til klager fra
ansatte

4,07

Manglende vedlikehold fører til klager fra
brukere

3,23

Manglende vedlikehold gir en lavere
estetisk opplevelse

3,79

Manglende vedlikehold fører til at
kulturhistoriske verdier blir forringet

3,33

0,00

1,00

2,00
3,00
Gjennomsnitt

4,00

5,00

Vi har videre bedt enhetslederne mer spesifikt vurdere eventuelle konsekvenser av
manglende vedlikehold.
Figur 2 På en skala fra 1 til 5, i hvor stor grad gir manglende vedlikehold bygget….

støyplager

2,55

dårlig lysforhold

2,55

dårlig inneklima

4,14

problemer med fukt

3,33

brannfare

2,50

problemer med innetemperatur

4,14

dårlige sanitære forhold

2,92

uheldige eller farlige situasjoner

2,30

0,00
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Til slutt har vi bedt enhetslederne om å vurdere hvor godt bygget deres samlet sett er
vedlikeholdt og renholdt.
Figur 3 Oppsummering, på en skala fra 1 til 5

Bygget mitt er samlet sett godt
vedlikeholdt

2,64

Bygget mitt er samlet sett godt renholdt.

3,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Gjennomsnitt

2.2.4 Revisors vurdering
Det er anbefalt at rapportering av tilstand inngår i et planleggings- og styringssystem
for eiendomsforvaltning, jf. pkt. 2.2.1. I Tinn blir ikke tilstanden på kommunale
eiendommer systematisk rapportert. Det har vært saker om enkelte bygg (eks. Eldres
hus), bortsett fra disse sakene har rapporteringen vært avgrenset til omtale om
mindreforbruk i forhold til budsjett i årsmeldingen.
Etter vårt syn burde mindreforbruket3 også vært omtalt i tertialrapporteringen til
kommunestyret. Da ville kommunestyret blitt informert om at enheten ikke var i stand
til å oppfylle den bestillingen fra kommunestyret som et vedtatt budsjett er, og
samtidig hadde kommunestyret fått muligheten til å fatte kompenserende vedtak eller
gjøre omprioriteringer.
Tilstandsrapporteringen bør omfatte forbruksdata om energibruk og andre
miljøparametere, indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet, i tillegg til
vurderinger av eiendommenes tilstand o.l.
Som nevnt i pkt. 1.4 gjør ikke vi noen vurderinger av faktisk tilstand på bygningsmassen. Vi har bedt enhetslederne om å vurdere tilstanden av de byggene de bruker.
Dette er enhetsledernes egen vurdering, og dermed ikke en faglig vurdering av
tilstanden. Spørreundersøkelsen viser at enhetslederne samlet sett ikke er fornøyd
med vedlikeholdet i bygningene sine. De er i større grad fornøyd med renholdet av

3

Jf. Forskrift om årsbudsjett § 10
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bygningene. Forholdet til inneklima og innetemperatur er de konsekvensene av
manglende vedlikehold som peker seg mest ut.
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3 System og tiltak for å sikre
verdibevarende vedlikehold
Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av
bygningene sine?

3.1 Ansvar og roller
Det bør være avklart hvilke roller og ansvar eieren, forvalteren og brukerne har i
forhold til kommunen bygningsmasse.
3.1.1 Fordeling av ansvar
Kommunestyret som øverste myndighet i kommunen er formelt eier av kommunens
bygninger.
Teknisk enhet har ansvaret for kommunens eiendommer i følge delegasjonsreglementet. I enheten har eiendomsavdelingen og avdeling for bygg, vei og anlegg
(BVA) ansvar for kommunens eiendommer. BVA har ansvaret for kommunens
formålsbygg, og eiendomsavdelingen har ansvaret for utleieboliger og næringsbygg, og
har i tillegg ansvaret for kjøp og salg av eiendommer. Bortsett fra for Mandheimen, er
ansvaret for vedlikehold av kommunens eiendommer er nå samlet hos BVA. Tidligere
var ansvaret for vedlikehold for utleieboliger og næringsbygg plassert hos
eiendomsavdelingen. Mandheimen er omtalt nedenfor.
Ansvaret er ikke formelt videredelegert til avdelingsledere eller andre i avdelingene
som har kommunens eiendommer som sitt arbeidsområde. Ifølge teknisk sjef har han
tenkt å videredelegere så snart rådmannens delegasjonsreglement er revidert. Både
rådmannens delegasjonsreglement og økonomireglementet er under revisjon.
Kommunen vurderer å omorganisere slik at enhet for renhold blir en avdeling under
teknisk enhet i stedet for å være egen enhet.
Det er inngått avtaler med brukerne av kommunens formålsbygg. Avtalene fastsetter
hva brukerne har ansvar for og hva som er teknisk enhets ansvar.
Enhet for Renhold har ansvaret for renhold i nesten alle kommunale bygg. De har ikke
ansvaret for renhold på Mandheimen, ikke i idrettshallen i Atrå og heller ikke i
kommunens leiligheter. Ifølge enhetsleder er det det utarbeidet renholdsplaner for
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alle brukere. Renholdsplanene klargjør hva som er Renholds ansvar og hva som er
brukerens. Enhetsleder mener at skillelinjene mellom renholdernes ansvar og teknisk
enhets ansvar er stor sett er klare.
Kommunen samarbeider med Rjukan og Tinn Boligbyggelag (RTBBL) om kommunens
utleieboliger. Det er ikke inngått noen avtale eller etablert rutiner som regulerer
hvordan samarbeidet skal fungere, eller nøyaktig hvilke tjenester kommunen kjøper
fra boligbyggelaget. Teknisk enhet mener at man har funnet en samarbeidsform som
fungerer, som i dag innebærer at boligkontoret fakturerer husleie og videresender den
til kommunen, samt sier fra når noen flytter ut.

3.1.2 PLO-institusjonene
Tinn sykehjem og Rjukan sykehjem (Eldres hus) ligger under enheten PLO institusjoner. Sykehjemmene er formålsbygg, og fordelingen av ansvar mellom
enheten og teknisk enhet er den samme som for de andre formålsbyggene.
Sykehjemmene har egne vaktmestre, både på Rjukan og i Austbygde.
Enhetslederfor PLO-institusjon mener at det er behov for å avklare ansvarsforholdet
mellom renholderne og pleiepersonalet litt nærmere.

3.1.3 Asylmottaket
Asylmottaket disponerer Mandheimen, og leiligheter Tinngate 30 og 32. Asylmottaket
leier også inn leiligheter fra det private marked. Fordelingen av ansvar for vedlikehold
av de kommunale bygningene som disponeres av Asylmottaket er annerledes enn for
de andre kommunale byggene. Asylmottaket har egne vedlikeholdsmidler og egen
vaktmester. Ifølge enhetsleder for Asylmottaket er fordelingen av ansvar klar når det
gjelder Mandheimen. Asylmottaket har selv ansvaret for innvendig vedlikehold, og
Teknisk enhet har ansvaret for det utvendige vedlikeholdet. Det er ikke så avklart
hvem som har ansvaret for innvendig og utvendig vedlikehold for leilighetene i
Tinngate. Her har Asylmottaket også gjort utvendig vedlikehold. Ifølge enhetsleder på
Mandheimen var det det lite samarbeid med Teknisk enhet tidligere, men det har blitt
mye bedre i den siste tiden. Det er en pågående vurdering om alt vedlikehold skal
legges under Teknisk enhet. Asylmottaket kjøper renholdstjenester fra ISS.

3.1.4 Enhetsledernes vurdering av ansvar og roller
Vi bad enhetslederne om å ta stilling til følgende påstand: Ansvarsforholdet mellom
meg som bruker av bygget og Teknisk enhet er avklart. Enhetslederne ble bedt om å
vurdere denne påstanden på en skala fra 1 til 5, der 5 er helt enig og 1 er helt uenig.
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Figuren under viser at ca. 70 % av enhetslederne har svart 4 eller 5, dvs. at de er stort
sett enige i denne påstanden. De resterende 30 % har svart 1 eller 2, dvs. de er ikke
enige i påstanden, og mener at ansvarsforholdet ikke er avklart.

Figur 4 Ansvarsforholdet mellom meg som bruker av bygget og Teknisk enhet er avklart
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Vi har også bedt enhetslederne om å ta stilling til samme påstand, bare om Renhold i
stedet for Teknisk enhet.

Figur 5 Ansvarsforholdet mellom meg som bruker av bygget og Renhold er avklart
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Enhetslederne har ulike oppfatninger om denne påstanden. Ca. 65 % har svart 4 eller
5, dvs. at de er stort sett enige i påstanden om at ansvarsforholdet er avklart. 14,3
prosent har svart 2 og er dermed ikke enige. 14,3 % har svart 3.
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3.1.5 Revisors vurdering
Vi mener at kommunen har gode tiltak for å avklare fordelingen av ansvar mellom
Teknisk/Renhold og de andre enhetene. Renholdsplaner og avtaler med brukerne av
formålsbyggene klargjør hvor ansvaret for de ulike oppgavene ligger. Likevel viser
spørreundersøkelsen at ikke alle enhetsledere mener at dette er avklart. Det kan
derfor være behov for å iverksette tiltak for å sikre at alle parter har en felles
forståelse av hvor ansvaret for de enkelte oppgaver er plassert. Det kan også være
behov for å inngå en avtale med Boligkontoret om hvilke tjenester kommunen kjøper.
Fordelingen av ansvar for renhold og vedlikehold for sykehjemmene er den samme
som for kommunens øvrige formålsbygg. For Mandheimen er det egne ordninger både
når det gjelder renhold og vedlikehold. Kommunen vurderer om de ønsker å fortsette
med denne ordningen.

3.2 System for vedlikehold
Kommunen bør ha system som kartlegger behov for vedlikehold og reparasjoner i
bygningsmassen.
Kommunen bør ha system som beregner kostnadsmessig optimalt vedlikehold.
Kommunen bør ha tiltak for å kartlegge hvilke behov og ønsker brukerne av
bygningene har.
Kommunen bør ha tiltak som sikrer at samfunnets mål om ivaretakelse av felles
ressurser blir vurdert i forbindelse med vedlikehold.

3.2.1 System
Kommunen har et forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FVD-system) kalt Famac.
Ifølge teknisk sjef er alle kommunens formålsbygninger og borettslagsleiligheter
registrert i systemet. Enheten jobber med å registrere bygninger som brukes til vannog avløpsanlegg. Kommunen har hatt dette systemet i fire år, men har ikke brukt
systemet fullt ut. Famac er hittil brukt som internkontrollsystem for brann, heis,
elektro og lekeplass. Famac er tiltaks- og avvikssystem for disse områdene.
Branndokumentasjon, samsvarserklæringer, tilsynsrapporter og serviceavtaler samt
annen relevant dokumentasjon legges også inn i Famac.

Telemark kommunerevisjon IKS

www.tekomrev.no

13

Teknisk enhet har besluttet å bruke Famac som sitt komplette FDV-system for
kommunale bygg/eiendommer, og planlegger å fylle systemet med data for å nå dette
målet. Byggenes vernestatus skal også registreres i Famac.
Renhold har utarbeidet planer for alle bygg de har ansvaret for. Planene forteller
renholderne hva de skal renholde og når det skal renholdes.

3.2.2 Kartlegging av behov
Vaktmesterne har faste runder på de byggene de har ansvar for. BVA har
vaktmestermøter én gang i måneden for å dele erfaringer og rapportere behov. Det
ligger en bok i hvert bygg, der brukerne av bygget kan skrive inn vedlikeholdsbehov og
-ønsker. Enhetslederne har tilgang til Famac og kan skrive avviksmeldinger. De kan
også kontakte BVA direkte via telefon eller epost. Det er ikke formalisert hvordan
kommunikasjonen mellom bruker og BVA skal være.
Avdelingen får også informasjon om tilstanden på byggene i forbindelse med
vernerunder.
BVA har ikke noe formelt samarbeid med enhet for renhold, men renholderne sier fra
dersom de oppdager at det er noe som bør repareres. Enhetsleder for renhold sier at
på ungdomsskolen skriver renholderne liste til vaktmesteren. På steder der de ikke ser
vaktmesteren så ofte, går beskjeder om ting som bør utbedres via enhetsleder.
Enhetsleder for renhold sier at enhetene tar kontakt med henne dersom de ønsker
renhold utover den faste planen.
Kommunen/enhetene har ikke system for å gjennomføre brukerundersøkelser. Teknisk
sjef mener de får gode tilbakemeldinger fra brukerne og at brukerne er og skal være
involvert i når det gjøres tilstandsanalyser av bygg.

PLO-institusjonene
Tilstandsanalyse av Eldres hus av behandlet av kommunestyret i juni 2015. Analysen
konkluderer med at det vil koste 70 mill. kr. å rehabilitere sykehjemmet.
Kommunestyret vedtok å igangsette behovsutredninger for rehabilitering og at
bevilgninger skal vurderes i forbindelse med økonomiplanen for 2016.
Enhetsleder mener at Tinn sykehjem, i motsetning Eldres hus, er godt vedlikeholdt. Til
tross for at Eldres hus er nedslitt, mener enhetsleder at bygninger fungerer greit for
beboere og ansatte.
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Asylmottaket
Tilsyn på Mandheimen etter forskrift om miljørettet helsevern i juni 2015 avdekket
store skader og mangler på vinduene, skader på verandarekkverk, taklekkasje mm.
Kommunen fikk pålegg om å utbedre verandarekkverk omgående, og om å skifte eller
utbedre vinduer innen 1. oktober 2015. Plan for utbedring av tak må leveres innen
samme dato.
Enhetsleder mener at Mandheimen er svært forfalt utvendig, og det har vært vanskelig
å få Teknisk enhet til å gjøre noe med bygget. Teknisk etat har startet med å utarbeide
konkurransegrunnlag for nye vinduer nå, jf. pålegg om utbedring. Enhetsleder mener
at bortsett fra at de har beboerrom som burde ha vært pusset opp, er standarden
innvendig stort sett er grei.
Det foreligger ikke konkrete planer om å totalrehabilitere bygget.

3.2.3 Planlegging av vedlikehold
Teknisk enheten mener selv at de har forbedringspotensial når det gjelder planmessig
vedlikehold. Tidligere ble det utarbeidet vedlikeholdsprogram/plan jf. pkt. 2.2 som ble
rullert årlig og politisk vedtatt. Teknisk sjef har nå planlagte vedlagte vedlikeholdsoppgaver i et regneark som han viser til frem til samfunns- og miljøutvalget og
orienterer om. Enheten mener det er vanskelig å planlegge for området, fordi det ofte
dukker opp noe uforutsett.
Teknisk enhet sier at de planlegger å bruke høsten til vurdere tilstanden på
bygningsmassen for å få oversikt over behovet vedlikehold. Enheten sier også at de
vurderer ulike systemer for å få bedre kostnadsoverslag for et ev.
vedlikeholdsetterslep.

3.2.4 Samfunnets behov
Kulturminner/verdensarv
Rjukan ble nylig satt på UNESCOs verdensarvliste, og Tinn kommune er selv eier av
bygg som er fredet eller vernet. Rjukanhuset er fredet av Riksantikvaren,
kommunestyret har vernet bl.a. Torget 1 og 2 og Tveito skole. Mandheimen er definert
som et signifikant bygg i verdensarven og kommunen har forpliktet seg til å verne
bygget innen 2019. Konsekvensen av å være eier av bygg som er freda eller verna, er
bl.a. at adgangen til å gjøre endringer er begrenset.
Det er Norge som stat som er ansvarlig avtalepart med UNESCO om verdensarven. Det
skal rapporteres til UNESCO hvert 6. år, første gang i 2019. Norge kan miste sin
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verdensarvstatus dersom UNESCO mener at kulturarven er forringet. Ifølge kommunen
ønsker de å gå foran med et godt eksempel når det gjelder å ivareta de verdiene som
inngår i verdensarven. Kommunen har satt ned et lokalt verdensarvråd som skal
arbeide med konsekvenser av verdensarven.
Miljø
Kommunens energi og klimaplan sier at det skal innføres system for energioppfølging
av hele bygningsmassen. Planen har mål om redusert energibruk i kommunens
bygninger. Ifølge kommunalsjefen er energi- og klimaplanen i liten grad fulgt opp.
Planen er nå foreslått revidert.
Kommunen skal nå i gang med å vurdere muligheten for energieffektivisering i sine
bygg, og skal bruke ekstern konsulent til dette arbeidet (såkalt EPC Energieffektivisering med garantert besparelse).
3.2.5 Enhetsledernes vurdering av rutiner for vedlikehold og renhold
Vi har bedt enhetslederne om å vurdere hvordan samarbeidet med Teknisk enhet og
vedlikeholdsrutinene fungerer.
Figur 6 Påstander om vedlikehold. På en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig
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Vi har også bedt enhetslederne om å vurdere samarbeidet med Renhold.
Figur 7 Påstander om Renhold. På en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig
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3.2.6 Revisors vurdering
Et godt verdibevarende vedlikehold er et uttrykk for et optimalt vedlikehold, hvor
arten og omfanget av vedlikeholdet vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i
forholdene til målene for eiendomsforvaltningen. Vedlikehold er pr definisjon
planmessig, dvs. tiltak for å opprettholde kvalitet og forsinke forringelsen av byggene
Tiltak for å stoppe skadeutvikling eller reparere en skade er reparasjonskostnader.
Kostnadsmessig optimalt vedlikehold er det nivået som gir laveste kostnader til fdv
(forvaltning, drift og vedlikehold) i det lange løp.
Kommunen har ikke systemer eller tiltak for å beregne kostnadsmessig optimalt
vedlikehold, og jobber i liten grad planmessig med vedlikehold.
Kommunen har ikke systemer som sikrer at tilstand og behov for vedlikehold i
bygningsmassen er kjent. I dag blir vedlikeholdsbehov oppdaget på vaktmesterrunder,
av brukere eller på andre måter. Kommunen har dermed et fragmentert og ikke
helhetlig bilde av status på bygningsmassen. Som gjengitt over, planlegger kommunen
å kartlegge tilstanden på bygningsmassen sin, og videre bruke denne kartleggingen
som grunnlag til å jobbe mer planmessig med vedlikehold. Dette er gode tiltak som vil
styrke kommunens eiendomsforvaltning, og det er viktig at dette arbeidet fortsetter.
Når det gjelder kommunens tiltak for å sikre samfunnets mål om ivaretagelse av felles
ressurser, har vi konsentrert vurderingen om ivaretagelse av kulturminner/ verdensarv
og om miljøspørsmål blir vurdert i forbindelse med eiendomsforvaltning. Vi mener at
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kommunen i liten grad har hatt slike tiltak. Gjennom energi- og klimaplanen har
kommunen vedtatt mål og tiltak for å ivareta miljøet ved driften av sine bygg, men
etter hva vi har fått opplyst er denne planen i liten grad fulgt opp. Per i dag har ikke
kommunen etablert egne tiltak for å følge opp sine bevaringsverdige bygninger. Men
kommunen er i ferd med å etablere tiltak i form av EPC-prosjektet for å spare energi og
ved å nedsette et lokalt verdensarvråd som skal ivareta de verneverdige byggene.
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4 Økonomiske rammebetingelser
Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som
eiendomsforvaltning har?

4.1 Økonomiske rammebetingelser
Eiendomsforvaltningen bør ha økonomiske rammer som gjør at:
- kostnadsmessig optimalt vedlikehold på byggene i størst mulig grad kan
opprettholdes,
- brukernes behov og trivsel kan sikres, og
- samfunnets interesser kan ivaretas.
4.1.1 Midler til vedlikehold av kommunale bygg
Kommunen har avsatt midler til vedlikehold i eget Prosjekt – vedlikehold kommunale
bygg (se tabell 1). Disse midlene skal ifølge teknisk enhet brukes til større
vedlikeholdsarbeider og til ta igjen vedlikeholds etterslep. Teknisk enhet har også
midler til løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver innenfor sin
driftsramme.
Enheten har ikke en samlet oversikt over hva de bruker til vedlikehold av kommunale
bygninger, dvs. summen av vedlikeholdsarbeider finansiert av enhetens driftsramme
og av prosjektmidler. Tabellen under viser bare det vedlikeholdet som er finansiert av
prosjektmidler.
Tabell 1 Prosjekt - kommunalt vedlikehold

Opprinnelig budsjett
Justert budsjett
Regnskap
Mindreforbruk

2015
4 250
7 350
2 023*

2014
4 500
7 750
4 619
3 131

2013
5 500
7 500
4 544
2 956

2012
4 250
3 450
400
3 050

KILDE: Tinn kommune. *pr 25.8.15

Kommunen har ikke brukt opp prosjektmidlene verken i 2012, 2013 eller i 2014. Fra og
med 2013 har Teknisk enhet fått overført ubrukte midler fra ett år til neste år.
Kommunalsjefen mener at kommunen har fått økt sin kompetanse og at de jobber mer
systematisk enn tidligere, og at de derfor har fått satt i verk flere prosjekter i 2015 enn
tidligere.
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Enheten har ikke oversikt over hvor mye av driftsrammen som er brukt til vedlikehold.
Tabellen under viser hva kommunen har rapportert til KOSTRA at de samlet sett har
brukt til vedlikehold av formålsbygg.
Tabell 2 Vedlikehold av formålsbygg

KOSTRA
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter4

2014

2013

5849

5027

2012
3414

KILDE: SSB

Tallene i tabell 1 og tabell 2 er ikke umiddelbart sammenlignbare. Det kan ligge andre
utgiftarter i tabell 1 enn i tabell 2. Det kan også ligge vedlikehold av andre typer bygg i
tabell 1 enn i tabell 2. Men tabell 2 viser at kommunen har brukt mer på vedlikehold
enn det som framkommer av tabell 1.
Det skal tas stilling til rehabilitering av Eldres Hus i forbindelse med økonomiplan og
budsjett for 2016. Teknisk sjef mener at kommunens eierskap i bygninger som er
fredet/vernet, på sikt vil medføre at vedlikeholdskostnadene blir høyere.
Kommunalsjefen er enig i denne vurderingen: det vil koste mer å vedlikeholde
byggene.

4

Art 070 lønn vedlikehold, art 230 vedlikehold, bygg- og anleggstjenester og art 250 materialer til
vedlikehold.
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4.1.2 Sammenligning med andre kommuner
Hvor mye midler en kommune må bruke for å vedlikeholde bygningene sine avhenger
blant annet av hvor stor bygningsmasse kommunen eier. Tinn kommune har
rapportert til SSB i 2014 at de eide formålsbygg5 med et samlet areal på 45 285
kvadratmeter og i alt 11 boliger.
Figur 8 Areal formålsbygg ift. innbyggertall 2014

KILDE: SSB

Figuren viser at i forhold til innbyggertallet eier Tinn kommune store arealer
sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet av Kostragruppa si.
Figuren under viser kommunens samlede utgifter (drift, renhold og vedlikehold) til
eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Figuren viser bare utgifter til formålsbygg.
Figur 9 Utgifter til eiendomsforvaltning 2012 - 2014
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5

Administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg og kulturbygg.
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Figuren viser at utgiftene har steget siden 2012. I 2012 brukte Tinn kommune
betydelig mindre på bygningene sine enn gjennomsnittet. I 2014 har utgiftene til
eiendomsforvaltning i Tinn steget til nivå med landsgjennomsnittet.
Figur 10 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter
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Hvis vi ser på utgifter til vedlikehold isolert sett, ser vi at Tinn kommune bruker mer på
vedlikehold av bygningene sine i 2014 enn sammenligningskommunene.

4.1.3 Revisors vurdering
Eiendomsforvaltningen i Tinn kommune har siden 2012 fått mer midler til vedlikehold
av bygningsmassen enn hva de har brukt. Det har vært et mindreforbruk på rundt 3
mill. kr i årene 2012 – 2014. Ubrukte budsjettmidler har blitt overført til neste år.
Kommunen har hatt økonomiske rammer til å vedlikeholde bygningsmassen bedre enn
hva de faktisk har gjort. Det vedlikeholdet som kommunen har gjort, er ifølge
enhetslederne ikke alltid tilstrekkelig jf. pkt. 2.2.3.
Tinn kommune eier en større bygningsmasse enn sammenligningskommunene.
Utgiftene til eiendomsforvaltning vil derfor sannsynligvis være høyere i Tinn enn i
gjennomsnittskommunen. KOSTRA-sammenligningen viser at Tinn bruker like mye på
eiendomsforvaltning som landsgjennomsnittet når vi ser på utgifter per kvadratmeter
(2014). Hvis vi ser på utgifter til vedlikehold isolert, bruker Tinn mer enn
landsgjennomsnittet (2014).
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Det er vanskelig å si hvordan bygningsvedlikeholdet i kommunen hadde vært dersom
kommunen hadde brukt alle vedlikeholdsmidlene sine, og om de økonomiske
rammene er tilstrekkelige for ha et godt vedlikehold som ivaretar bygningene,
brukerne og eventuelle andre interesser. KOSTRA-sammenligningen viser at Tinn
bruker mer på vedlikehold enn sammenligningskommunene, og dersom kommunen
hadde brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt hadde avstanden til
sammenligningskommunene vært enda større. Ev. manglende vedlikehold i perioden
2012-2014 kan ikke forklares med for lave økonomiske rammer.
Vedlikeholdsetterslepet/rehabiliteringsbehovet på Eldres hus er beregnet til 70 mill. kr.
Det er foreløpig ikke avsatt midler til å gjøre noe med dette.
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5 Konklusjoner og anbefalinger
5.1 Konklusjoner
Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system
for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen?
Kommunen har vedtatt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015. Målene i
budsjettet er ikke forankret i overordna planverk. Vedlikehold av kommunale
bygninger inngår i den årlige budsjettbehandlingen, men bevilgning til vedlikehold er
ikke basert på overordnede mål eller reelt vedlikeholdsbehov. Tilstanden på
bygningsmassen blir ikke systematisk rapportert.

Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende
vedlikehold av bygningene sine?
Tinn kommune har tiltak og rutiner for å føre tilsyn med og vedlikeholde byggene sine,
men ikke i et omfang som er tilstrekkelig for å sikre et godt verdibevarende
vedlikehold. Kommunen har ikke en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet i
bygningsmassen sin, og har ikke systemer for å beregne kostnadsmessig lønnsomt
vedlikehold. Det jobbes i liten grad planmessig med vedlikehold.
Kommunen har tiltak som i stor grad sikrer at ansvar og roller for
eiendomsforvaltningen er avklart.
Kommunen er gang med å etablere tiltak for å kunne jobbe mer planmessig med
vedlikehold.

Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige
karakteren som eiendomsforvaltning har?
Det er vanskelig å gi en konkret vurdering av om de økonomiske rammevilkårene er
tilpasset et vedlikehold som ivaretar bygningene, brukerne og ev. andre hensyn i et
langsiktig perspektiv. Kommunen har ikke gjort noen vurderinger av hva det vil koste å
ha et verdibevarende vedlikehold. Tinn har ikke brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt
de siste årene, men har likevel brukt mer på vedlikehold enn kommuner det er naturlig
å sammenligne seg med. Kommunen har i perioden 2012-2015 hatt økonomiske
rammer til å gjøre mer vedlikehold enn hva de faktisk har gjort.
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5.2 Anbefalinger
Vi mener at kommunen bør:





sikre at eiendomsforvaltningen er forankret på politisk nivå,
sikre helhetlig, nyansert og skriftlig rapportering til politisk nivå om
kommunens bygninger og forvaltningen av disse,
sørge for å ha en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet, og
beregne og planlegge vedlikehold ut i fra hva som er lønnsomt i et langsiktig
perspektiv.
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier
NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» gir en samlet oversikt over hvordan
kommunen kan drive god eiendomsforvaltning. Denne utredningen har gitt opphav til
ulike andre dokument som om kommunal eiendomsforvaltning, blant annet KS 2008:
«Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og rådmenn»
og Direktoratet for byggkvalitet sin veileder fra 2011 «God kommunal
eiendomsforvaltning, fordypning for folkevalgte».
Problemstilling 1 – Mål og strategier for eiendomsforvaltningen
Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og
styring av eiendomsforvaltningen?

Eieren, forvalteren og brukeren av kommunale eiendommer har ulike roller når det
gjelder ansvar og interesser for en eiendom. Folkevalgte representanter har
eieransvaret og dermed det strategiske, juridiske og økonomiske ansvaret for
eiendommene. Med begrepet forvalter mener vi en enhet som har ansvar for løpende
drift og vedlikehold av eiendommene. Brukerrollen ivaretas den virksomheten som
holder til i eller på annen måte bruker bygningene.
I følge NOU 2004:22 bør det være overordnede politiske mål for eiendomsforvaltningen. Disse målene bør være skriftlige og formelt vedtatt for å gi grunnlag for
en god eiendomsforvaltning.
Direktoratet for byggkvalitet mener6 at det bør foreligge overordnede politiske
bestemte mål som kan legges til grunn for egne vurderingskriterier og for kalibrering
og balansering av faglige kriterier. Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte
både:
- formålet og målene med eiendomsmassen, og
- mål for måten den skal forvaltes på.

6

God kommunal eiendomsforvaltning. Fordypning for folkevalgte.
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KS7 anbefaler at kommunene utarbeider en helhetlig eiendomsstrategi der vedlikehold
inngår som et vesentlig element. Strategien bør knyttes til kommunenes overordnede
styringsdokumenter.
NOU 2004:22 anbefaler at kommunene har et rasjonelt system for planlegging og
styring av eiendomsforvaltningen. Et slikt system innebærer at forvalteren planlegger
aktivitetene og ressursbruk ut fra vedtatte politiske mål, og rapporterer tilstand,
prosesser og resultat i forhold til målene. Tilstandsrapporteringen bør inneholde
informasjon om:







Eiendoms- og bygningsregister med areal.
Eiendommenes verdi.
Eiendommenes tilstand – teknisk, inneklima/miljø og fysisk tilstand.
Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg
Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet
Lovpålagt dokumentasjon

KS sier at8:
Det som kjennetegner kommunene som får til et godt vedlikehold er god
kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier (…) og
eiendomsforvalter. Det vil si at eiendomsforvalter får anledning til å rapportere
om tilstand, utfordringer og muligheter knyttet til eiendommene. De folkevalgte
må på sin side stille krav til god forvaltning og rapportering som gir oversikt og
grunnlag for politisk diskusjon og prioritering. (s. 4)

Revisjonskriterier
 Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte formål og mål med
eiendomsmassen, samt mål for måten den skal forvaltes på.


Eiendomsforvaltning bør inngå i kommunens system for helhetlig og langsiktig
planlegging, og knyttes til arbeidet med budsjett og økonomiplan.



Kommunen bør rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse i forhold til
fastsatte mål, med forslag om prioriteringer og kostnadsanslag. Rapporteringen
bør være en del av kommunens årsrapportering.

7

I «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn»

8

KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn.
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Problemstilling 2 – System og tiltak for å sikre verdibevarende vedlikehold
Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av
kommunens bygninger?
Kommuneloven § 23, andre ledd om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet
Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
Godt verdibevarende vedlikehold er et uttrykk for optimalt vedlikehold, hvor arten og
omfanget av vedlikeholdet vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til
de politiske målene for eiendomsforvaltningen. Et godt verdibevarende vedlikehold vil
bidra både til samfunnets mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital og
bidra til at brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt.
Vedlikehold er i flg. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og struktur å
forstå som periodisk vedlikehold og utskiftninger. Vedlikehold er derfor per definisjon
planmessig. Andre tiltak som ikke skjer planmessig, for eksempel å tiltak for å stoppe
skadeutvikling som er observert, er en reparasjonskostnad, men regnes med vanligvis
med til vedlikeholdet. Regelmessig ettersyn og renhold defineres som driftskostnader,
og er ikke i følge standardens definisjon ikke vedlikehold. Disse tiltakene er likevel
svært viktige for å oppretthold teknisk, miljømessig og estetisk kvalitet.
Planmessig vedlikehold er tiltak som tar sikte på å opprettholde kvaliteten eller
forsinke forringelsen av de tekniske kvalitetene som er nødvendig for at
bygningsdelene skal funksjonere som forutsatt. Det kreves teknisk kunnskap og
kompetanse for å sikre at vedlikeholdet blir ivaretatt på riktig måte, og at de ulike
vedlikeholdstiltakene blir riktig prioritert.
Kostnadsmessig optimalt vedlikehold er det nivået på vedlikehold som gir lavest
kostnader til fvd (forvaltning, drift og vedlikehold) i det lange løp.
Teknisk levetid er ikke nødvendigvis i samsvar med bygningens økonomiske levetid,
som er betinget av hvor egnet bygningen er til bruksformål som det er etterspørsel
etter. En velholdt skolebygning kan være tilnærmet verdiløs dersom det er bygget nye
mer funksjonelle skoler som dekker behovet for skolelokaler, eller dersom behovet for
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skolen er falt bort på grunn av befolkningsutviklingen. I slike situasjoner vil enhver
form for vedlikehold være ulønnsomt i forhold til en ren kostnadsvurdering, og mange
vil velge å la bygningen forfalle. NOU-en mener at dette sjelden eller aldri er et riktig
valg i et samfunnsmessig perspektiv, hvor hensynet til kulturhistorien og det sosiale
miljøet må tillegges vekt, særlig for kommunale bygninger.
Godt verdibevarende vedlikehold omfatter derfor følgende elementer:
- kostnadsmessig optimalt vedlikehold,
- vedlikehold som bidrar til at politiske mål oppfylles,
- vedlikehold som ivaretar brukernes behov og trivsel, og
- vedlikehold som ivaretar samfunnets mål om ivaretakelse av ressurser.
Kommunen bør ha tiltak og system som i størst mulig grad sikrer dette. Se også
problemstilling 1 om krav til innhold i tilstandsrapporteringen.
Revisjonskriterier
 Det bør være avklart hvilke roller og ansvar eieren, forvalteren og brukerne har
i forhold til kommunen bygningsmasse.
 Kommunen bør ha system som kartlegger behov for vedlikehold og
reparasjoner i bygningsmassen.
 Kommunen bør ha system som beregner kostnadsmessig optimalt vedlikehold.
 Kommunen bør ha tiltak for å kartlegge hvilke behov og ønsker brukerne av
bygningene har.
 Kommunen bør ha tiltak som sikrer at samfunnets mål om ivaretakelse av felles
ressurser blir vurdert i forbindelse med vedlikehold.

Problemstilling 3 – Om tilpasning av økonomiske rammevilkår
Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som
eiendomsforvaltning har?
Kommuneloven § 1 – Lovens formål
Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv
forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor
rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.
Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en
høy etisk standard.
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Kommunene skal drives rasjonelt og effektivt. Det er ikke rasjonelt eller effektivt om
kommunens bygninger forfaller fordi det ikke avsettes tilstrekkelig midler til å drive
jevnlig og nødvendig vedlikehold. Det innebærer at de økonomiske rammevilkårene i
størst mulig grad bør være tilstrekkelige til å finansiere et godt verdibevarende
vedlikehold (jf. problemstilling 2).
Revisjonskriterier:
Eiendomsforvaltningen bør ha økonomiske rammer som gjør at:
- kostnadsmessig optimalt vedlikehold på byggene i størst mulig grad kan
opprettholdes,
- brukernes behov og trivsel kan sikres, og
- samfunnets interesser kan ivaretas.
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring
Den praktiske gjennomføringen
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Tinn kommune 29. mai
2015, og med påfølgende oppstartsmøte med rådmannen 1. juli. Forvaltningsrevisjonen beskriver status sommeren 2015.
I denne forvaltningsrevisjonen har vi brukt metodene intervju, dokumentgjennomgang, KOSTRA-analyse og spørreundersøkelse.

Innsamling og bearbeiding av data
Vi har gjennomgått anerkjent faglitteratur om eiendomsforvaltning. Det gjelder særlig
NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen har gitt opphav
til ulike andre dokument som vi også har gjennomgått. Det gjelder blant annet KS
2008: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og
rådmenn, og Direktoratet for byggkvalitets veileder fra 2011 God kommunal
eiendomsforvaltning, fordypning for folkevalgte.
Vi har kartlagt og gjennomgått plandokumenter og dokumenter kommunen har som
regulerer eiendomsforvaltningen. De mest sentrale er:
- Kommuneplanenes samfunnsdel 2007-2018.
- Planstrategi 2012-2015
- Budsjett 2015
- Økonomiplan 2015-2018
- Årsmelding 2013 og 2014
- Tertialrapporter 2014 og 1. tertial 2015
- div. interne dokumenter fra Teknisk enhet og enhet for Renhold
Vi har hatt møter/samtaler med rådmannen og kommunalsjef for utvikling og
samfunn. Vi har intervjuet enhetslederne for Teknisk, Renhold, Institusjoner og for
Asylmottaket. Det er skrevet referat fra intervjuene, som intervjuobjektene har
verifisert. Det har vært løpende kontakt på telefon og epost med ansatte i Teknisk
enhet i den grad det har vært nødvendig. Den muntlige informasjonen som er brukt i
rapporten er verifisert i forbindelse med høringsprosessen.
Vi har gjennomført elektronisk spørreundersøkelse blant enhetslederne for å få et
innblikk i hvordan de opplever samarbeidet med Renhold og Teknisk, og hvordan de
vurderer tilstanden i de bygningene de er lokalisert. Vi har spurt alle enhetsledere
bortsett fra lederne av Teknisk og Renhold, dvs. 14 enhetsledere. Alle enhetslederne
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har svart på undersøkelsen (100 % svarprosent). Den høye svarprosenten gjør at
resultatene fra undersøkelsen er sikre.
Vi har brukt KOSTRA-tall for eiendomsforvaltning og vedlikehold av formålsbygg, og
sammenlignet Tinn med landsgjennomsnittet og kommunegruppe 12. KOSTRA bruker
betegnelsen formålsbygg, og utleieboliger/omsorgsboliger er ikke definert som
formålsbygg. Vi sammenligner med kommunegruppe 12, fordi den består av
kommuner som SSB har felles trekk med Tinn og derfor kan sammenlignes. Vi
sammenligner også med landsgjennomsnittet uten Oslo.

Pålitelighet og relevans
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at
informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at
innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme
resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi mener at den informasjonen vi
presenterer i rapporten er pålitelig.
Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal
avklare. Vi mener at det vi har undersøkt er relevante i forhold til problemstillingene
for prosjektet.

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om
revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon9.
RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det
sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data,
vurderinger og konklusjoner.
Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i
samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1
Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av

9

Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar
2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og
internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).
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regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne
forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i
samsvar med kravene i RSK 001.
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