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Forord 
 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven 
av 25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 
I denne forvaltningsrevisjonen har Follo distriktsrevisjon, etter oppdrag fra kontrollutvalget, 
vurdert om Oppegård kommune har en god forvaltning av sine kommunale bygg. Prosjektet 
er gjennomført i perioden juli – november 2014. Follo distriktsrevisjon takker for godt 
samarbeid med Oppegård kommune i prosjektet.   

 
 
 

Ski, 13.11.2014 
 
 
 

               

                                                                                                                                
         Steinar Neby                            Even Tveter 
         Revisjonssjef                            Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 
Oppegård kommune har organisert eiendomsforvaltningen i samsvar med de statlige 
anbefalinger som er gitt. Det er imidlertid noen virksomhetsledere som i spørreundersøkelsen 
har gitt utrykk for at det ikke er et avklart ansvarsforhold mellom Eiendom og virksomhetene.  
Dette bør avklares.   
 
Oppegård kommune har vedtatt overordnede strategier og målsettinger for 
vedlikeholdsarbeidet slik det statlige eiendomsforvaltningsutvalget har anbefalt. 
 
Oppegård kommune har et rasjonelt system for forvaltning av kommunens eiendomsmasse, 
der tiltaksplaner utarbeides. Man er også i gang med å innføre et system hvor tilstand og feil 
og mangler på kommunens bygg på forskjellige områder kan dokumenteres og systematiseres.  
 
Oppegård kommune utarbeider hvert år en langsiktig tiltaksplan som viser alle tiltak som skal 
gjennomføres på de respektive byggene. Alle bygg blir hvert år gjennomgått for å avdekke 
hvilke behov for vedlikehold de har, prioriteringer blir gjort i tiltaksplanen.  Alle behov 
framkommer i tiltaksplanen, slik at kommunen har god oversikt over behovene.   
 
Spørreundersøkelsen viser at politikerne er opptatt av eierrollen men at kunnskapen om denne 
kan bli bedre. Noen av politikerne er heller ikke helt fornøyd med den administrative 
rapporteringen. Det rapporteres heller ikke på måloppnåelse med utgangspunkt i tiltaksplanen.   
 
De midlene som Oppegård kommune stiller til rådighet i forbindelse med vedlikehold av de 
kommunale byggene er omtrent på høyde med det som er anbefalt for at man gjennom året 
skal kunne drive et tilfredsstillende løpende og forebyggende vedlikehold.  I forhold til å 
hente inn det vedlikeholdsetterslepet som Oppegård kommune har dokumentert, er det så 
langt ikke stilt tilstrekkelig med midler til rådighet. 
 
Våre undersøkelser av innkjøp gjort i forbindelse med vedlikeholdsarbeider viser at Oppegård 
kommune i hovedsak har gjennomført konkurranse ved kjøp.  Ett av de kontrollerte kjøpene 
ble gjennomført uten konkurranse og således i strid med lov om offentlig anskaffelse. 
Kommunen har også et forbedringspotensial i å sørge for at innkjøpsprotokoller utarbeides 
fortløpende.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 
 
Kontrollutvalget fattet i sak 3/14 vedtak om at «forvaltning av kommunens bygg» skulle 
velges som tema for forvaltningsrevisjon i 2014. Forslag til prosjektplan ble godkjent i 
utvalgets møte 13.3. 2014. 
 

2.2 Formål  
Prosjektet har som formål å undersøke om Oppegård kommune har en god forvaltning av sine 
bygg. 
 
  

2.3 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger skal belyses: 
 

1. Har Oppegård kommune en overordnet målsetting og et rasjonelt system for 
forvaltning av kommunens eiendomsmasse? 

� Hvordan er kommunikasjon og rapportering til politiske organer? 
 

2. Har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger?  
� Er de økonomiske rammebetingelsene tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter? 
 

3. Følger kommunen Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende regelverk i forbindelse 
med kjøp av vedlikeholdstjenester? 

 
 

2.4 Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 
enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 
virksomheten drives i samsvar med krav og forventninger. Revisjonskriteriene er et viktig 
grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med 
faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som kan foretas, og de 
konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon 
 
For å besvare problemstillingene i dette prosjektet har revisjonen definert revisjonskriterier 
som er hentet fra følgende kilder: 
 

• NOU 2004: 22: Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 
kommunesektoren. 

• KS 2008: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og 
rådmenn. 
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• Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner med 
kommentarer.  

• Kommunens interne styringsdokumenter.  
• Kommunal regnskapsstandard nr 4 – Foreløpig standard (F): Avgrensninger mellom 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet.  
• Riksrevisjonen (Dokument 3:13 (2004-2005): Riksrevisjonens undersøkelse av 

kommunenes ansvar for skolebygninger. 
• KS, Rapport, Vedlikehold i kommunesektoren  
• Appendiks 2 til rapport, Vedlikehold i kommunesektoren 

 

 

3 Metode og gjennomføring 
 

3.1 Gjennomføring 
Vi har benyttet følgende metoder for innhenting av fakta: 
 

• Dokumentanalyse. 
• Intervju/møter. 
• Spørreundersøkelser. 

 
Følgende dokumenter er gjennomgått 

 
• Regnskap/budsjett  
• Vedlikeholdsplaner.  
• Skriftlige rutiner. 
• Handlingsprogram. 
• Årsrapport. 
• Dokumentasjon for innkjøp. 

 
Revisjonen har gjennomført intervju med ledende ansatte i virksomhet Eiendom.  
Dernest er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse blant alle virksomhetsledere i 
kommunen. Totalt er det sendt ut spørsmål til 42 personer.  Det er mottatt svar fra totalt 34 
personer, noe som gir en svarprosent på 81 %. 
 
Det er også gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse blant alle medlemmene i 
Formannskapet, totalt 9 personer. Vi har mottatt svar fra 7 personer (78 %). 
 
Begge undersøkelsene var tilgjengelige i to uker, med to innlagte purringer.  
 

3.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet 
 
 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av relevans og pålitelighet 
(reliabilitet). 
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Relevans brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi ønsker å måle. Gyldigheten er 
sikret ved at revisjonen har innhentet sentrale dokumenter som er spesifisert i revisjons-
kriteriene og intervjuet nøkkelpersoner blant de ansatte om praktiseringen av rutiner definert i 
revisjonskriteriene og beskrevet i kommunens egne dokumenter. Gyldighet er også dekket 
opp gjennom at det er innhentet informasjon fra flere kilder. 
 
Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er 
skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Alle dokumenter som er gjennomgått er 
mottatt fra Oppegård kommune. Det er skrevet referater fra intervjuer, og disse er 
bekreftet/verifisert av de intervjuede i ettertid. Fakta og dokumenter som er referert i 
rapporten har kommunen verifisert gjennom høringsprosessen. Vi mener derfor at 
informasjonen som er benyttet i undersøkelsen er relevant.  
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4 Målsetting og system i eiendomsforvaltningen 
 
Problemstilling: 
 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 
I november 2003 oppnevnte regjeringen i statsråd et utvalg som skulle gjennomgå og evaluere 
eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner – det såkalte Eiendomsforvaltnings-
utvalget.1 I sin rapport tar Eiendomsforvaltningsutvalget til orde for at organiseringen av 
eiendomsforvaltningen bør ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av 
eiendommene. Den vanligste modellen for kommunale bygninger er at kommunestyret 
ivaretar eierrollen, at et bygg- og eiendomskontor ivaretar forvalterrollen og at de enkelte 
fagetatene som skole, helse og omsorg osv., ivaretar brukerrollen for sine respektive 
bygninger. 
 
Figur 1: Rollen som eier, forvalter og bruker 

 
(Kilde: NOU 2004: 22, side 30) 
Fdv står for forvaltning, drift og vedlikehold 
 

                                                 
1 NOU 2004: 22,  

Har Oppegård kommune en overordnet målsetting og et rasjonelt system for forvaltning av 
kommunens eiendomsmasse? 

• Hvordan er kommunikasjon og rapportering til politiske organer 
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Øvrige brukere av kommunale eiendommer kan være frivillige organisasjoner. Brukernes 
rettigheter og plikter bør være avklart gjennom formelle avtaler. 
God eiendomsforvaltning blir av det statlige Eiendomsforvaltningsutvalget definert som 
«forvaltning som gir brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad». Dette 
innebærer å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid. 
 
Kriteriene for god eiendomsforvaltning vil være det settet av krav som eierne stiller til 
eiendomsforvaltningen for at denne skal kunne realisere eierens, brukerens og samfunnets mål 
og interesser i forhold til forvaltningen av eiendommen. Eiendomsforvaltningsutvalget (NOU 
2004: 22, side 38-39) har gitt følgende overordnede kriterier: 

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

• Et rasjonelt (målrettet) system for planlegging og styring av eiendomsforvaltning 
forutsetter følgende informasjon: 

o Eiendoms- og bygningsregister med arealer. 
o Kostnader og inntekter relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454. 
o Eiendommens verdi. 
o Oversikt over brukerne. 
o Brukernes langsiktige planer for virksomheten. 
o Eiendommens tilstand; teknisk, innemiljø, fysisk tilgjengelighet. 

• Generelle kriterier på god eiendomsforvaltning er: 
o Tilfredsstilte prioriterte brukerbehov. 
o Effektiv arealutnyttelse. 
o Godt verdibevarende vedlikehold. 
o Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter. 
o Hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen. 
o Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. 
o Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter. 
• Lovpålagte krav overfor eiere og brukere skal ivaretas. 

 
 
Av KS 20082 framgår det: «det som kjennetegner kommunene som får til et godt vedlikehold 
er god kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier, formannskapet som 
operativ eier og eiendomsforvalteren. Det vil si at eiendomsforvalteren 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 
politiske diskusjoner og prioriteringer……….. 
Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de 
offentlige kravene er tilfredsstilt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak……… 
En god organisering innebærer at ansvar og oppgaver er erkjent og fordelt mellom eier, 
forvalter og bruker av byggene». 
 

På denne bakgrunn har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 
 

• Det skal være en avklart rollefordeling innen eiendomsforvaltningen. 

                                                 
2 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og rådmenn. 
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• Det må foreligge et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen. 
• Det skal være fastsatt mål og prioriteringer for eiendomsforvaltningen. 
• Det skal være god kommunikasjon mellom administrasjonen og politisk nivå.  

 

4.2 Faktabeskrivelse 

Målsettinger/ Rasjonelt system for forvaltning av eiendomsmassen 
 
Organisering 
 
1.1.2012 ble tre virksomheter, Eiendomsforvaltning, Drift og Vedlikehold og Renhold, slått 
sammen til én virksomhet Eiendom med rådmann som leder. Fra 1.1.2014 har man hatt en 
egen eiendomssjef som har hatt ansvaret for driften.  
 
Fra 1. september 2014 er det foretatt en omorganisering hvor man har samlet fagkompetansen 
med ingeniører fra drift og vedlikehold og prosjekt. Disse er nå samlet i et eget område, 
Prosjekt og Bygg. Det er opprettet en ledergruppe hvor leder for alle fire områdene sammen 
med eiendomssjef og juridisk rådgiver er deltager.  
 
 
Eiendom er (fordeling fom. 1.1.2015) organisert direkte under Rådmannen og omfatter 
områdene: 
 

• Renhold – 64,0 årsverk 
• Drift og vedlikehold – 18,9 årsverk 
• Prosjekt og bygg – 8 årsverk 
• Stab/Boligforvaltning – 10,4 årsverk 

(Sum årsverk 101.3) 
 

Eiendom sine hovedoppgaver er: 
 

• Forvaltning av kommunens eiendommer med uteanlegg og grøntarealer. 
• Drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmasse, strømkjøp og tingforsikring. 
• Daglig renhold, hovedrenhold, vinduspuss i alle kommunale bygg. 
• Planlegging og oppfølging av kommunens byggeprosjekter. 
• Utleie av kommunens leiligheter og andre lokaler. 
• Kjøp og salg av eiendommer. 
• Behandling av startlån og tilskudd etter Husbankens ordninger. 
• Drift av kafeen i rådhuset. 

 
 
Oppegård kommune sin eiendomsmasse består per oktober 2014 av: 
 

• 75 formålsbygg, som skoler, barnehager, institusjoner etc. 
• 383 boliger: 

o 86 Omsorgsboliger 
o 57 Trygdeboliger 
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o 27 Psykisk helse-boliger 
o 24 Funksjonshemmede boliger 
o 14 Ungdomsboliger 
o 93 Flyktning boliger 
o 56 Andre gjennomgangsboliger 

 
Rollefordeling 
 
I Oppegård kommune er det kommunestyret gjennom formannskapet som ivaretar eierrollen.  
Forvalterrollen ivaretas av virksomhet Eiendom.  Brukerne av byggene er de ulike 
virksomheter samt lag og foreninger.  
 
Oppegård kommune har innført internfakturering av husleie. Det er inngått leieavtale mellom 
alle virksomheter/ seksjoner og Eiendom. I avtalen er det detaljert angitt hva som er Eiendom 
sitt ansvar og hva som er den enkelte virksomhet sitt ansvar.  Det er i avtalen også redegjort 
for hvordan feil og mangler skal meldes inn til Eiendom.  Det framgår videre at «drift og 
løpende vedlikehold dekkes av inntekter fra internhusleien. Tiltaksplaner viser årlig planlagt 
vedlikehold. Større vedlikeholdsoppgaver tildeles over budsjett og handlingsprogram».  I 
forbindelse med handlingsprogram og budsjett er en anbefaling om å avvikle 
internhusleieordningen fom. 2015. Ordningen har ikke hatt noen arealeffektiv gevinst og 
krever mye administrative ressurser.  
 
Vi har stilt alle virksomhetsledere som sitter i kommunalt eide bygg en del spørsmål3 omkring 
forholdet til eiendomsavdelingen og det vedlikeholdsarbeidet som gjøres på de kommunale 
bygningene. Spørsmålene er stilt som påstander og svaralternativene er fra 1-6 hvor 1 er helt 
uenig i påstanden mens alt. 6 er helt enig. Svarene som er gitt er som følger: 

• Avklart ansvarsforhold mellom leietager og eiendom:  
o 53 % har svart alt. 5 og 6. 
o 20 % har svart alt. 2 og 3. 

• Enkelt å gi tilbakemelding om behov for vedlikehold: 
o 82 % har svart alt 5 og 6. 

• Innmeldte behov blir gjennomført. 
o 30 % har svart alt 5 og 6 
o 50 % har svart alt 3 og 4 
 

 
Bygningsdata 
Oppegård benytter IT systemet Plania som FDV4- system. Her ligger informasjon om de 
enkelte byggene og rutiner for hva som skal gjøres av løpende oppgaver gjennom året.  
Arbeidsordre kommer automatisk ut for de jevnlige vedlikeholdsoppgaver som skal 
gjennomføres.  Det må kvitteres for at arbeidsoppgaven er gjennomført, dokumentasjonen og 
historikken ligger da i systemet.   Kommunens tiltaksplaner for bygg blir også laget i Plania.  
Oppegård kommune har også gått til anskaffelse av IT- systemet IK bygg. Dette er et 
elektronisk verktøy for å registrere tilstand og skadeomfang på kommunens bygninger.  I 
systemet setter man status på følgende områder for hvert bygg: 

• HMS 

                                                 
3 Svarene i spørreundersøkelsen er gjengitt i sin helhet i vedlegg. 
4 Forvaltning drift og vedlikehold 
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• Bygning 
• Innemiljø 
• Universell utforming 
• Brann og beredskap 
• Ytre miljø 
• Offentlige pålegg 

 
For hvert område er det underkategorier hvor man må ta stilling til fastsatte spørsmål. For alle 
spørsmål skal det vurderes i forhold til en skala hvor 0 er ingen merknader, 1 er ok, 2 er 
merknader og 3 er avvik. For hvert underspørsmål kan det legges inn merknader og bilder.  
Det kan også legges inn kostnadene for å få utbedret mangelen. Dette gjør at man både kan få 
en oversikt over den enkelte bygningens vedlikeholdsbehov og en totaloversikt over 
vedlikeholdsbehovet samlet sett for alle de kommunale bygningene. 
 
Det er opplyst at man ikke har tatt dette systemet i bruk i full grad.  En optimal bruk av 
systemet i forbindelse med internkontroll har fokus i perioden fremover. Man vil vurdere 
hvorvidt det er ønskelig med en integrasjon mellom IK-bygg og Plania når dette evt. er mulig 
med en ny versjon av Plania. 
 
I kommuneplan 2011-2022 fremgår mål og strategier for eiendomsforvaltningen: 
 
«Mål: 

• Eiendommer som er gode nok til å huse de tjenester som kommunen skal tilby, med 
siktemål å: 

o Ha tilstrekkelig kapasitet og effektiv kapasitetsutnyttelse. 
o Være kostnadseffektive og miljøvennlige over byggets livsløp. 
o Ha fleksibilitet og enkelhet i forhold til endringer i brukerbehov og 

rammebetingelser. 
o Ivareta estetiske hensyn og krav til universell utforming. 

• Effektiv arealutnyttelse av eiendommene. 
• Vedlikehold og renhold er slik at verdiene ikke forringes og inneklima og ytre miljø 

ivaretas. 
• Etterslep på vedlikehold skal avvikles i løpet av planperioden. 
• Gode utearealer som inviterer til fysisk aktivitet. 

 
Strategier: 

• Vektlegge energisparing, godt inneklima og minst mulig påvirkning av ytre miljø ved 
utbedring og nybygg. 

• Bygge nye bygg som lavenergi-/ passivhus, og basere oppvarmingen på fornybar 
energi. 

• Videreutvikle tiltaksplan for kommunale bygg med oversikt over vedlikeholdsbehov 
og prioriteringer av tiltak på bygninger og uteområder. 

• Utvikle gode analyseverktøy for å følge endringer i kapasitetsbehovet. 
• Vurdere byggekostnader og vedlikeholdskostnader samlet over en rimelig tidsperiode 

ved planlegging av nye bygg og utearealer.» 
 
I kommunens handlingsprogram for 2013-2016 er det også redegjort for ovennevnte mål og 
strategier. Det er videre lagt til grunn at lavenergi eller passivhusstandard skal benyttes ved 



FORVALTNING AV KOMMUNENS BYGG  

 

 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 14 OPPEGÅRD KOMMUNE 
 

 

større rehabiliteringer. Universell utforming er lovbestemt, i tillegg har kommunen fastsatt 
supplerende lokale retningslinjer. I handlingsprogrammet går det videre fram at kommunen 
har et etterslep på bygningsvedlikehold på over 100 mill. kroner. Dette skaper utfordringer i 
forhold til verdibevarende vedlikehold, inneklima, energibruk og arbeidsmiljø.  For å ta inn 
litt av etterslepet er det vedtatt en gradvis økning av midler til bygningsvedlikehold og boliger 
på 2 mill. kroner pr. år i perioden 2013-2015.   
 
Saksfremlegg for tiltaksplan for kommunale bygg 2015-2018 opplyser følgende: 
 
«Befaring/brukermedvirkning   

Våren 2014 gjennomførte Eiendom v/ drift og vedlikehold(DV), virksomhetsledere og lokale 
verneombud befaring i formålsbyggene for å kartlegge vedlikeholdsbehov og ønskede 
utbedringer/driftstilpasninger. På dette grunnlaget og virksomhetens øvrige kjennskap til 
bygningsmassen, har Eiendom utarbeidet vedlagte forslag til tiltaksplan for 2015 – 18. 
Foruten midler til løpende drift, prioriteres vedlikehold av tak, tette vinduer, utvendig maling, 
ventilasjonsanlegg og andre tekniske tiltak. Dette er tiltak som gir bygningene lengre levetid. 
Brukerønsker, som innvendig oppussing og andre tiltak for å bedre arbeidsmiljø, er vurdert og 
i noen grad hensyntatt i tiltaksplanen. Tiltak knyttet til universell utforming blir løpende 
vurdert og søkt innpasset i planen. 

 

Nærmere om tiltaksplanen 

En stor del av budsjetterte midler i planperioden er foreslått disponert i vedlagte plan. Det er 
for det enkelte formålsbygg gitt en oppstilling av midler til drift, vedlikehold og utbedringer. 
Tiltak knyttet til universell utforming er innebygget i flere av tiltakene. Til kommunens 
boligmasse er det avsatt 2 mill kr til innvendig vedlikehold. Det tas løpende stilling til hvilke 
leiligheter som skal oppusses ved opphør av leieforhold.  

I tillegg til løpende bevilgninger for kommunale bygg og uteområder inneholder planen også 
foreslåtte bevilgninger til Greverud og Kolbotn skole, Kornmoveien 16 og Høyås sykehjem.  

Av drift og vedlikeholdsmidlene avsatt i 2015 er det en reserve på om lag 2,8 mill kr for å 
ivareta uforutsette kostnader, hendelser og tiltak, men omdisponeringer foretas fortløpende 
hvis dette er nødvendig. En større andel av driftsmidler i perioden 2016-2018 er udisponert 
for å kunne ivareta nye behov som fremkommer ved senere års tilstandsvurderinger. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vedlikeholdsbudsjettet har de senere år blitt styrket med 2 mill kr årlig. I tillegg har 
kommunestyret bevilget egne midler til rehabilitering/utbygging av diverse kommunale bygg 
og barnehager. 

Tidligere vedtatt styrkning av vedlikeholdsbudsjettet i 2015 er i perioden delvis omprioritert 
til å også dekke kostnader ved økte arealer. 

Kolonnen ”uprioritert” viser at det er registrert behov for vedlikehold og rehabilitering for 
115 mill kr som det ikke er funnet rom for i perioden.  

• Omlag 41 mill. kr referer seg til behov for oppgradering av Sofiemyrhallen 
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• Omlag 28 mill. kr Kolbotn skole gammelt bygg med etablering av ventilasjon som 
medfører bygningsmessige tiltak og fornyelse av elektrisk anlegg 

• Omlag 25 mill. kr tekniske anlegg diverse bygg 

• Om lag 15 mill. kr er knyttet til brukerønsker som  personalgarderober, arbeidsplasser 
for lærere, vognskur/uteboder, innvendig vedlikehold, gulvbelegg mm.  

Med unntak av Sofiemyrhallen, Kolbotn skole og brukerønsker utgjør dette et etterslep på 
øvrig bygningsmasse på omlag 31 mill kr.  
 
Det systematiske arbeidet med energieffektivisering og bruk av alternative energikilder, både 
ved større rehabiliteringsarbeider og nybygg, har vært meget vellykket. Som omtalt i siste 
årsmelding og i handlingsprogrammet, er energiforbruket de siste årene brakt gradvis nedover 
i samsvar med målsettingen i Klima og energiplanen. Sentralt styrt driftsanlegg (SD-anlegg) 
er installert i 62 av kommunens 75 formålsbygg og alle bygg som det er ønskelig med slike 
anlegg i er ivaretatt. Videre investeringer knyttet til SD-anlegg i perioden vil være knyttet til 
automatikk, optimalisering og fornying av eksisterende anlegg. 
 

Oppsummering og anbefaling 

Kommunen har om lag 150.000 m2 eiendomsmasse og behovet for arealer øker. Deler av 
byggene er av eldre dato og det er behov for oppgraderinger for å sikre tilfredsstillende 
inneklima. Manglende vedlikehold bidrar til at kommunens realverdier reduseres. De siste 
årene er det foretatt en rekke større oppgraderinger spesielt av skole og barnehagebygg. Dette 
har bidratt til at eldre bygninger har fått god funksjonalitet og tilfredsstillende inneklima. De 
rehabiliterte byggene vil ventelig kunne tjene sitt formål i mange år fremover. 

Vedlagte tiltaksplan synliggjør faste driftskostnader per bygg, planlagte tiltak for vedlikehold 
og mindre rehabilitering som er en investering. Det er fortsatt behov for å styrke det løpende 
vedlikeholdet og oppgradere flere formålsbygg i årene fremover.»  

 
Oppegård kommune benytter seg av systemet Plania FDV i forbindelse med utarbeidelse av 
tiltaksplaner. Systemet brukes også som meldingssystem for behov som brukerne har.  Alle 
virksomhetsledere har tilgang til dette systemet.  Systemet har også en brannbok- modul som 
alle virksomheters brannvernledere og stedfortredere benytter aktivt. Her finner man 
branntegninger, dokumentasjon, rutiner osv. 
 
Politisk involvering 
 
Med bakgrunn i vedtak i kommunestyret sak 75/07 ble det satt ned et eiendomsutvalg som 
fikk i hovedoppgave å «definere, og få politisk forankret hvilke mål, strategier og 
administrativ organisering som skal ligge til grunn for Oppegård kommune sin fremtidige 
eiendomsforvaltning». 
 
Det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av sentrale personer i Eiendom, Organisasjon og 
ledelse samt hovedtillitsvalgt. I tillegg ble det opprettet en politisk styringsgruppe bestående 
av sentrale politikere. Administrativ styringsgruppe besto av Rådmannen og 
rådmannsgruppen. Eiendomsutvalget leverte sin rapport 27. mai 2009. 
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Rapporten beskriver hvordan eiendomsforvaltningen er organisert og hvilke prioriteringer 
som er gjort. Rapporten kommer også med vurderinger og konklusjoner. 
 
Rapporten anslo at kommunens eiendomsmasse hadde en verdi på ca. 2,9 milliarder kroner og 
et vedlikeholdsetterslep på ca. 120 mill. kroner.  
 
Rapporten har videre redegjort for aktuelle organisasjonsmodeller: kommunal organisering, 
kommunalt foretak eller aksjeselskap. Det er redegjort for fordeler og ulemper med de tre 
modellene. 
 
I rapporten er det eget kapittel for vurderinger og konklusjoner.  Utvalget ga anbefalinger for 
videre veivalg for forvaltningen av kommunens eiendommer på følgende temaer: 

• Forslag til mål for eiendomsforvaltningen i Oppegård kommune 
• Eierrollen 
• Forvalterrollen 
• Virkemidler som gir grunnlag for god eiendomsforvaltning 
• Kriterier for hva som er gode bygg 
• Organisering av eiendomsforvaltningen. 

 
Utvalget konkluderer også med at kommunens etterslep på vedlikehold bør avvikles i løpet av 
en 10 års periode.  Utvalget foreslo derfor at vedlikeholdsbudsjettet skulle styrkes med 10-15 
mill. kroner pr. år. 
 
 
Rapportering 
 
I kommunens årsberetning for 2013 framgår det at «bevilgninger til vedlikehold er fortsatt for 
lave for å opprettholde en god nok standard og avvikle etterslep.  Dette medfører i hovedsak 
at midlene prioriteres til løpende vedlikehold. Det fokuseres på systematisk verdibevarende 
vedlikehold.  Dette samt parallelle investeringsprosjekter har resultert i en forventet reduksjon 
av etterslepet i perioden 2014-2017».  I kommunens årsberetning eller tertialrapportering er 
det ikke omtalt omfanget av det vedlikeholdet som er gjennomført. Det er imidlertid i 
saksfremlegget til tiltaksplanen for 2015-2018 redegjort for hvordan etterslepet er 
sammensatt. 
 
Oppegård kommune rullerer årlig en fireårig tiltaksplan for kommunale bygg. Planen for 
2014-2017 er behandlet i arbeidsmiljøutvalget 12. nov. 2013 og i Formannskapet 13. nov. 
2013. Formannskapet har godkjent innstillingen. 
 
I saksframlegget er det redegjort for de vedtatte mål og strategier som gjelder for 
eiendomsforvaltningen.  Det er også redegjort for den befaring og brukermedvirkning som 
ligger til grunn for de prioriteringer som er gjort.   
 
Revisor har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer av formannskapet5 
vedrørende eierrollen og den rapporteringen som foretas av administrasjonen. 

                                                 
5 Spørreundersøkelsen er gjengitt i sin helhet i vedlegg 2 
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Svaralternativene går fra 1-6, hvor 1 er i liten grad mens alt. 6 er i meget stor grad. Følgende 
svar er gitt: 
 

• I hvilken grad mener du at politikerne er opptatt av den "eierrollen" de har. 
o 42,9 % har svart alt. 5 på spørsmålet 
o 14,3 % har svart alt. 1 på spørsmålet 

• Kunnskap for å i vareta eierrollen 
o Alle har svart alt 4. 

• Kjennskap til kommunens vedtatte mål og strategier 
o Alle har svart alt 5 eller 6. 

• Tilfredsstillende informasjon i handlingsprogram om bygningsvedlikehold 
o 42,9 % har svart alt 4 
o 28,6 har svart alt 1 eller 2. 

• Tilfredsstillende informasjon generelt om bygningsvedlikehold 
o 57,2 % har svart alt 5 og 6. 
o 14,3 % har svart alt 1. 

 
 

4.3 Vurderinger 
 
Oppegård kommune har en klar organisering av sin eiendomsforvaltning. Formannskapet 
ivaretar eierrollen, og Eiendom har forvalterrollen.  Ansvarsforholdet mellom brukerne og 
Eiendom er regulert i den inngåtte leieavtalen mellom virksomhetene og Eiendom. Denne 
rollefordelingen samsvarer også med den organiseringen som Eindomsforvalltningsutvalget 
anbefalte. Formannskapets medlemmer gir uttrykk for at de er opptatt av eierrollen, 
kunnskapen om denne rollen burde etter vårt skjønn være høyere, det bør således vurderes å 
gjøre grep for å øke denne.    
 
Hovedtyngden av virksomhetslederne har oppgitt at det er et avklart ansvarsforhold mellom 
Eiendom og virksomhetene, men 20 % er ikke enig i dette. Selv om ansvarsforholdet er 
regulert i leieavtalen, mener flere at denne ikke er klar nok eller de ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om innholdet.  Det er viktig at det er et avklart ansvarsforhold slik at dette ikke 
skaper usikkerhet og uenighet mellom Eiendom og virksomheten om hva som er de respektive 
aktørers ansvar i forhold til byggene. Eiendom bør således sette i gang tiltak for å avklare 
denne uklarheten. 
 
Oppegård kommune bruker et anerkjent IT- system som FDV- system, som inneholder data 
om de respektive byggene. Systemet genererer også arbeidslister for vedlikeholdsoppgaver 
som skal gjennomføres jevnlig. I dette systemet utarbeides også tiltaksplanen.  Oppegård 
kommune har således et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen 
gjennom året. Det store flertallet av virksomhetsledere har svart at kommunen har et enkelt 
system for å melde behov om vedlikehold.  Revisjonen ser det også som positivt at 
kommunen har gått til innkjøp av systemet IK- bygg, som kan gi enda bedre oversikt over 
status på de respektive byggene.  
 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i 2007 har Oppegård kommune utarbeidet og vedtatt 
mål og strategier for eiendomsforvaltningen i kommunen. Disse ble vedtatt på bakgrunn av 
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det arbeidet som en prosjektgruppe gjennomførte. Mål og strategier er således 
gjennomarbeidet og er også kvalitetssikret gjennom deltagelse fra både politisk og 
administrativ styringsgruppe. Dette samsvarer med de anbefalinger som 
eiendomsforvaltningsutvalget har gitt. Det er også redegjort for mål og strategier både i 
kommuneplan og i handlingsprogrammet, slik at det ligger til rette for at disse skal være godt 
kjent både for administrasjonen og politisk nivå. I tiltaksplanen er det også redegjort for 
vurderinger i forbindelse med de prioriteringer som er gjort i det løpende og planlagte 
vedlikeholdsarbeidet.  Revisjonen registrerer også at medlemmene i formannskapet oppgir å 
ha god kjennskap til kommunes mål og strategier.   
 
En relativt stor andel (28,6 %) av medlemmene i formannskapet har i spørreundersøkelsen 
oppgitt at de ikke er fornøyd med den informasjonen de får i handlingsprogrammet om 
eiendomsforvaltningen.  Når det gjelder informasjonen totalt sett scorer denne litt høyere men 
det er allikevel 14 % som ikke er fornøyde med den informasjonen de får. Det bør således 
vurderes og undersøkes hvilket behov politikerne har for informasjon om kommunens 
eiendomsforvaltning slik at formannskapet kan utøve sin rolle som eier av bygningen på best 
mulig måte. Kommunen utarbeider hvert år en detaljert plan over hvilke 
vedlikeholdsoppgaver som skal gjøres gjennom året. Vi registrerer også at det ikke 
rapporteres på hva som er gjennomført av vedlikehold gjennom året. Etter vårt skjønn bør det 
rapporteres på måloppnåelsen i forbindelse med denne planen og redegjøres for hvorfor man 
eventuelt ikke nådde de fastsatte målene om vedlikehold.  Dette vil gi eierne nyttig 
informasjon over hva som faktisk er gjort av vedlikehold på de respektive byggene. 
 
 

4.4 Konklusjon 
 
Oppegård kommune har organisert eiendomsforvaltningen i samsvar med de anbefalinger 
som er gitt. Det er imidlertid noen virksomhetsledere som i spørreundersøkelsen har gitt 
uttrykk for at det ikke er et avklart ansvarsforhold mellom eiendom og virksomhetene.  Dette 
bør avklares.   
 
Oppegård kommune har vedtatt overordnede strategier og målsetninger for 
vedlikeholdsarbeidet slik eiendomsforvaltningsutvalget har anbefalt. 
 
Man har et rasjonelt system for forvaltning av kommunens eiendomsmasse, tiltaksplaner 
utarbeides i dette systemet.  Man er også i gang med å innføre et nytt system hvor tilstand og 
feil og mangler på kommunens bygg på forskjellige områder kan lagres, dokumenteres og 
systematiseres.  
  
Spørreundersøkelsen viser at politikerne er rimelig opptatt av eierrollen men, at kunnskapen 
om denne kan bli bedre. Noen av politikerne er heller ikke helt fornøyd med den 
rapporteringen som foretas.  Det rapporteres heller ikke på måloppnåelse i forbindelse med 
den tiltaksplanen som er utarbeidet.   
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5 Verdibevarende vedlikehold 
Problemstilling: 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 
Vedlikehold defineres i Norges Standardiseringsforbund NS 3454 som tiltak som er 
nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig 
å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Utgifter som øker kapasiteten eller 
funksjonaliteten, eller som utvider eller endrer bruksområdet, klassifiseres som påkostning, 
dvs. investeringsutgift. 
 
Av kommentarene til Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner § 7, framgår det følgende:  
 

”Departementet minner for øvrig om at løpende vedlikeholdsutgifter fortsatt skal 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkostninger skal utgiftsføres i investeringsregnskapet 
og aktiveres i balanseregnskapet. Som vedlikehold av bygninger regnes tiltak for å 
holde en bygning i stand, med en standard tilsvarende da bygningen stod ferdig som 
nybygg. Tiltak som fører bygningen til en annen stand eller bedre standard enn den har 
vært i tidligere, regnes som påkostning (dvs. investering).”  

 
I følge kommunal regnskapsstandard nr. 4 er det vedlikehold når utgifter påløper for å holde 
eiendelen i samme standard tilsvarende som den var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. 
Vedlikehold kan eksempelvis være:  

• Bygninger males/beises på nytt. 
• Deler av datanettverk byttes ut.  
• Vinduer blir skiftet ut.  

 
Påkostninger kan være:  

• Det blir foretatt ombygging eller påbygging.  
• Ventilasjon og varslingsanlegg skiftes ut (til en høyere standard). 
• Vegger og gulv fornyes. 
• Ombygging som følge av strengere lovkrav. 

 
KS har i sin rapport om vedlikehold i kommunesektoren6 pekt på at det er viktig å utarbeide 
en helhetlig eiendomsstrategi hvor vedlikehold inngår som et vesentlig element. Denne 
strategien må forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. Det går videre fram 
av rapporten at manglende strategi ofte fører til ubevisst ”akuttstrategi”, som er lite 
planmessig vedlikehold som totalt sett gir høyere utgifter. 
 
Også det statlige Eiendomsforvaltningsutvalget har vurdert at planmessig vedlikehold på et 
faglig riktig nivå er lønnsomt og at mangelfullt vedlikehold av eiendommene gir dårlig 
                                                 
6 Rapport av 12.09.08 

Har kommunen et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger? 
• Er økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter? 
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totaløkonomi over tid. Effektene av dårlig vedlikehold rammer imidlertid ikke umiddelbart, 
og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, eller til og med nødvendig, å utsette 
vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling blir først synlig på 
noe lengre sikt.  
 
Riksrevisjonen sier i sin kontroll av skolebygninger at periodiske vedlikeholdsplaner er et 
viktig styringsredskap for å utnytte ressursene best mulig.7  
 
Norges byggforskningsinstitutt har videre uttalt at dersom det utføres for lite forebyggende 
vedlikehold, vil det oppstå akutte skader som må prioriteres. Denne formen for vedlikehold 
kalles ofte ”brannslokking”.  En kombinasjon av ”brannslokking” og ”skippertak” for å ta 
igjen det forsømte vedlikeholdet anses for å være lite lønnsomt. Instituttet har utarbeidet et 
modell for optimal vedlikehold. Av Figur 2 (under) ser en at ved økt periodisk vedlikehold så 
synker det løpende vedlikehold. Foretar man for mye periodisk vedlikehold, vil imidlertid de 
totale vedlikeholdskostnadene bli høyere. Tilsvarende er det hvis man foretar et for 
omfattende løpende vedlikehold, slik at behovet for periodisk vedlikehold blir mindre, men 
samtidig vil totale vedlikeholdskostnader være for høyt.  
 
Figur 2: Optimalt vedlikehold i forhold til grad av vedlikehold  

 
Figuren viser sammenhengen mellom de totale vedlikeholdskostnadene og et forebyggende 
og løpende vedlikehold. (Kilde: Norges byggforskningsinstitutt og Riksrevisjonen (2004-

2005) side 17) 
 
Skal en eiendom opprettholde sin verdi og tilstand, vil det kreve tilstrekkelige ressurser over 
bygningens levetid. 
 
KS skriver i sin rapport8 at beregnet gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for en kommunal 
bygning er ca 170 kr/m2 år gitt 60 års levetid på bygget og 6 % kalkulasjonsrente. Det er i 
dette beløpet tatt med alle periodiske vedlikeholdstiltak og utskiftninger. Påkostninger til 
ombygninger til brukernes behov kommer i tillegg. 
 

                                                 
7 Riksrevisjonen Dok 3:13 (2004 – 2005, side 2) 
8 Side 18 
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På bakgrunn av det overnevnte har revisjonen utleder følgende revisjonskriterier: 
 

• Kommunen skal ha tilfredsstillende oversikt over byggenes tilstand og 
vedlikeholdsbehov. 

• Det skal være utarbeidet en vedlikeholdsplan som strekker seg over flere år. 
• Det skal være stilt tilstrekkelig midler til rådighet for å kunne gjennomføre 

verdibevarende vedlikehold. 
 
 

5.2 Faktabeskrivelse 
 

Generelt 
Eiendom har ansvaret for å utføre alt vedlikehold på kommunens bygninger.  Kommunens 
totale budsjett for vedlikehold er således lagt til Eiendom. Det er 6 personer fast ansatt for å 
drive vedlikeholdsarbeider på bygningene. En av disse har ansvaret for å drive oppussing av 
kommunens leiligheter.  I tillegg benyttes det sommervikarer og personer på tiltak fra NAV.  
Kommunen har også rammeavtaler med flere firmaer i forbindelse med vedlikehold på 
kommunens bygninger.  
 
 
Vedlikeholdsutgifter pr. kvm 
 
Oppegård kommune utarbeider hvert år tiltaksplaner for alle kommunens bygninger.  
Tiltaksplanen strekker seg over 4 år og viser hvilke tiltak som er planlagt på de respektive 
byggene i perioden.  Planen har også en kolonne for uprioriterte tiltak. 
 
Tiltaksplanen tjener flere formål: 

• En plan for systematisk verdibevarende vedlikehold av kommunens formålsbygg og 
boliger 

• Den inngår i kommunens HMS- arbeid for å ivareta et tilfredsstillende arbeidsmiljø for 
ansatte, brukere av formålsbyggene og leietagerne i kommunens boliger. 

• Den skal ivareta innspill fra virksomhetsledere, lokal vernetjeneste om 
vedlikeholdsarbeider som bør utføres og som kan påregnes utført i perioden. 

• Den skal gi beslutningsgrunnlag for politiske prioriteringer.  
 
Tiltaksplanene utarbeides i kommunens FDV- system Plania der all historikk på de respektive 
byggene arkiveres. Systemet brukes også som et meldingssystem fra brukerne, som bl.a. kan 
melde fra om akutte vedlikeholdsbehov ved de respektive byggene. Meldingen går direkte til 
den basen som har ansvaret for det respektive bygget. 
 
I forkant av utarbeidelse av tiltaksplanen foretas en gjennomgang av de enkelte byggene. 
Sammen med eiendom er den respektive virksomhet og verneombud med på denne 
gjennomgangen. Gjennomgangen skal avdekke hva det er behov for av vedlikehold og danner 
grunnlag for de prioriteringer man gjør i vedlikeholdsplanen. 
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Det er opplyst at det i hovedsak prioriteres utvendig «skallsikring» for å unngå lekkasjer, 
råteskader og for å ivareta sikkerhet. 
 
Planen er bygget opp med detaljerte budsjetter for alle formålsbygg og boliganlegg, med 
angivelse av utgifter til drift, vedlikehold og foreslåtte påkostninger hvert år i perioden.  Dette 
gjelder for artene: 

• 1188 Vakthold, alarmer. 
• 1230 Drift av bygninger og anlegg. 
• 1242 Andre serviceavtaler. 
• 32309 Vedlikehold bygg og nybygg. 
• 323110Forskriftspålegg. 

 
 
Planen er basert på budsjettrammen i handlingsprogrammet.  
 
Tabellen under viser de beløp som samlet var planlagt brukt i tiltaksplanen på artene 1230 og 
323011 for årene 2013 og 2014. 
 
 2013 2014 
Art 1230 drift av bygninger og anlegg, 
driftsregnskapet 

Kr 16 934 000,- Kr 21 940 000 

Art 3230 Vedlikehold bygg og nybygg, 
investeringsregnskapet 

Kr 16 836 000 
 

Kr 19 494 001 

 
 
De avsatte budsjettmidlene er om lag 1 mill. kroner høyere enn det som det er planlagt 
aktiviteter for i tiltaksplanen.   
 
I utgangspunktet skal rene vedlikeholdsutgifter føres i driftsregnskapet mens nybygg, 
endringer- og påkostninger på bygg skal føres i investeringsregnskapet.  Endringsarbeider og 
påkostninger kan likevel ha elementer av vedlikehold i seg.  
 
I kommunens årsberetning framgår det at Oppegård kommune i 2013 hadde en 
bygningsmasse på i alt 154 300 kvm. Tar man utgangspunkt i denne bygningsmassen ble det i 
2013 og 2014 planlagt å bruke hhv. 109 kr og 142 kr pr kvm i vedlikeholdsutgifter12. 
 
Oppegård kommune rapporter hvert år til SSB på KOSTRA statistikk  på vedlikeholdsutgifter 
pr kvadratmeter, statistikken for de siste tre år viser følgende beløp: 
 
 
Årlige vedlikeholdsutgifter pr 
kvm 

2011 2012 2013 

Administrasjonslokaler 67 257 204 
Førskolelokaler 62 81 221 

                                                 
9 Investeringsregnskapet 
10 Investeringsregnskapet 
11 Investeringsregnskapet 
12 Sum beløp vedr. art 1230 i tiltaksplanen, delt på antall kvm. 
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Skolelokaler 181 110 196 
Institusjonslokaler 49 79 98 
Idrettsbygg 37 55 75 
Kulturbygg 3 -10 19 
Gjennomsnitt pr kvm 100 95 152 
 
Av tabellen ser vi at de største beløpene til vedlikehold er brukt på administrasjonslokaler og 
skole- og førskolelokaler.  Økningen har vært størst fra 2011 til 2013 vedr. 
administrasjonslokaler og førskolelokaler. I perioden er det brukt minst beløp på vedlikehold 
på kulturbygg og idrettsbygg. Samlet sett har det vært en betydelig økning fra 2012 til 2013. 
 
Som en sammenligning med andre kommuner på vedlikeholdsutgifter pr. kvm13 kan følgende 
tabell settes opp: 
 
Kommune/ År 2011 2012 2013 
Oppegård 100 95 152 
Ski 33 39 102 
Frogn 39 43 60 
Nesodden 34 88 48 
Vestby 44 49 58 
KOSTRA gruppe 13 77 73 79 
Akershus 84 79 93 
 
Tabellen viser at alle kommunene har rapportert å ha brukt mindre penger på vedlikehold enn 
det Oppegård kommune har gjort.  Ski kommune er den kommunen som har brukt nest mest i 
2013 og har hatt den største økningen fra 2011. 
 
Oppegård kommune har regnskapsført følgende vedlikeholdsutgifter i 2013: 
 
Ansvar Art 1230 Art 1250 Sum 
1700 Eiendomsforvaltning 8 182 835 

 
2 184 

 
8 185 019 

1702 Drift og vedlikehold 13 603 784 
 

214 169 
 

13 817 953 

Sum   22 002 972 
    
I og med at Oppegård bruker egne medarbeidere til vedlikehold er også arten for 1250, som 
omhandler materialer, tatt med i oppstillingen over utgifter brukt til vedlikehold. Med 
utgangspunkt i kommunens antall kvadratmeter er da beløpet til vedlikehold i 2013 142 kr pr 
kvm. Revisjonen har ikke gjennomgått regnskapet for å verifisere at alt som er ført på disse 
artene vedrører vedlikehold av kommunale bygg. Erfaringsmessig dreier noen utgifter seg om 
mer driftsrelaterte forhold og ikke vedlikehold.  Det kan også være grensedragninger mellom 
vedlikehold og påkostninger/ endringer som er ført på disse kontiene.  Samtidig kan det også 
være ført utgifter i investeringsregnskapet som er å betrakte som rene vedlikeholdsutgifter.    
 

                                                 
13 Tall fra KOSTRA 
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Over er det vist tre forskjellige tilnærminger til hvor mye som er brukt på vedlikehold av 
Oppegård kommunes bygninger.  For 2013 varierer tallene fra 109 kr til 152 kr pr. kvm. Ingen 
av disse tallene er altså eksakte tall men indikerer hvor mye Oppegård kommune bruker på 
vedlikehold av kommunale bygg.  
 
 
Spørreundersøkelse : 
 
Revisor har stilt alle virksomhetsledere som sitter i kommunalt eide bygg en del spørsmål 
omkring forholdet til Eiendom og det vedlikeholdsarbeidet som gjøres på de kommunale 
bygningene. Spørsmålene er stilt som påstander, og svaralternativene er fra 1-6 hvor 1 er helt 
uenig i påstanden mens alt. 6 er helt enig. Det er mulig å svare vet ikke på alle spørsmål 
(alt.7). 
 
På spørsmål om Eiendom har tilfredsstillende oversikt over vedlikeholdsbehovet er svarene 
som følger: 
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Vi ser at svarene her spriker noe, hovedtyngden av svarene er likevel på den positive siden av 
skalaen.  Vi registrerer også at 17 % av virksomhetslederne ikke har noe formening om dette.  
 
På spørsmål om «mitt bygg samlet er godt vedlikeholdt», er det gitt følgende svar: 
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Svarene er her spredt ut på hele skalaen, men flere er på den negative delen av skalaen. 17,6 
% har svart at de er svært misfornøyd med vedlikeholdet på sitt bygg. 
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Vi har også spurt virksomhetsledere om de mener at Oppegård kommune har et godt 
verdibevarende vedlikehold av sine bygninger: 
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En stor andel av virksomhetslederne har svart vet ikke på dette spørsmålet. Hovedtyngden av 
svarene ligger i den nedre delen av skalaen. Det er det samme bildet på svarene på spørsmålet 
om de økonomiske rammebetingelsene er tilpasset behovet vedlikehold av bygningene i 
Oppegård kommune.  
 
 
Vi har også stilt spørsmål om hvorvidt det er god kompetanse innen eiendomsforvaltningen i 
Oppegård kommune. 
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Av diagrammet ser vi at hovedtyngden av svarene ligger i den positive skalaen, m.a.o stor 
grad av enighet.  
 
 
Politikerne gir i spørreundersøkelsen uttrykk for at de er godt kjent med tilstanden til 
kommunens bygninger og vedlikeholdsetterslepet.  Når det gjelder spørsmålet om i hvilken 
grad de mener at rammebetingelsen for vedlikehold av kommunens bygninger er tilpasset 
behovet, svarer hovedtyngden (57,1 %) at de til en viss grad er enige i det (alt. 4 og 5).  
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Diagrammet under viser hva politikerne har svart i forhold spørsmålet om i hvilken grad de er 

enige i at Oppegård kommune har et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger. 
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Hovedtyngden av svarene ligger på den positive siden av skalaen.  
 
 

5.3 Vurderinger 
 
Oppegård kommune utarbeider hvert år en tiltaksplan som går over fire år.  Denne viser i 
detalj hvilke vedlikeholdsoppgaver og investeringer som skal gjennomføres på de respektive 
byggene. Bygningenes vedlikeholdsbehov framkommer i vedlikeholdsplanen, og de behov 
som det ikke er midler til å gjennomføre fremkommer som uprioriterte tiltak.  Tiltaksplanen 
gir en totaloversikt over de behovene for vedlikehold og investeringene som kommunen 
mener at de respektive bygg har.  Planen er utarbeidet ved en gjennomgang av alle bygg i 
nært samarbeid med brukerne og verneombud.   
 
Revisjonen har ikke vurdert om det er de rette tiltakene som er prioritert i kommunens 
tiltaksplan.  Det vil også være en viss usikkerhet om de kostnadene som fremkommer i 
kommunens tiltaksplan, endelig kostnad får man ikke før eventuelle anbud er hentet inn. Det 
kan også ligge skjule feil og mangler som man ikke oppdager før arbeidet igangsettes. 
 
Vedlikeholdsplanen viser at Oppegård kommune i dag har god oversikt over 
vedlikeholdsbehovene som kommunens bygg har. I den gjennomførte spørreundersøkelsen 
blant virksomhetslederne er det imidlertid en del som mener at Eiendom ikke har tilstrekkelig 
oversikt over vedlikeholdsbehovet til sine bygninger og at «deres bygg» ikke er godt 
vedlikeholdt. Det er viktig at kommunikasjonen mellom Eiendom og virksomhetene er gode 
og at man er omforente om vedlikeholdsbehovet, og behovet for påkostninger/ funksjonskrav. 
 
Revisjonen registrerer at virksomhetslederne i hovedsak anser at kompetansen innen Eiendom 
er god. 
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Oppegård kommune har økt totalbeløpet som brukes på vedlikehold de siste årene.   
KOSTRA- tall viser at Oppegård har økt vedlikeholdsutgifter fra kr 95 til kr 152 ( 2011-
2013).  Vår gjennomgang av regnskapet anslår at det er brukt om lag kr 142 i vedlikehold for 
2013.  KS har antydet i sin rapport fra 2008 at kr 170 pr kvm vil være et gjennomsnittsbeløp 
for tilstrekkelig vedlikehold pr år. Sett i forhold til konsumprisindeksen er det grunn til å anta 
at dette beløpet vil være noe høyer for 2013/2014. Oppegård kommune brukte i 2013 således 
noe under dette anbefalte beløpet fra KS. I tiltaksplanen for 2014 er det en økning på om lag 4 
mill. kroner i forhold til planen for 2013.  Det er således grunn til å tro at Oppegård kommune 
har nærmet seg ytterligere det beløpet som KS har anbefalt pr. år i vedlikehold. For å ta inn 
det etterslepet som foreligger er man imidlertid avhengig av ytterligere midler til disposisjon. 
Vi registrerer også at Oppegård kommune i perioden har benyttet betydelig mer til 
vedlikehold av sine bygg enn andre kommuner i Follo, og gjennomsnittet i Akershus. 
 
Flere virksomhetsledere og politikere svarer i spørreundersøkelsen at de mener at Oppegård 
kommune ikke har et godt verdibevarende vedlikehold av sine bygninger.  Om dette også 
dreier seg om både funksjonskrav og estetiske krav har vi ikke datagrunnlag godt nok for å 
mene noe om.  En del av kommunens bygninger har et etterslep som det altså ikke er mulig å 
hente inn gjennom dagens bevilginger.       
 
Vi har i forvaltningsrevisjonen ikke vurdert om enkelte av tiltakene i investeringsbudsjettet er 
av en slik karakter at de burde bli å betrakte som driftsutgifter og således øke de faktiske 
beløp som kommunen bruker på vedlikehold.  Vi vil bemerke at det er konkrete vurderinger 
ut i fra regelverket i kommunal regnskapsstandard nr. 4. Her framgår det at investeringer vil 
være tiltak som fører bygningen til en annen eller bedre standard enn det som har vært 
tidligere. 
 
 

5.4 Konklusjoner 
 
Oppegård kommune utarbeider hvert år en langsiktig tiltaksplan som viser alle tiltak som skal 
gjennomføres på de respektive byggene. Alle bygg blir hvert år gjennomgått for å avdekke 
hvilke behov for vedlikehold de har. Prioriteringer blir gjort i tiltaksplanen alle behov 
framkommer i tiltaksplanen slik at kommunen har god oversikt over behovene.   
 
De midlene som Oppegård kommune for 2014 har stilt til rådighet i forbindelse med 
vedlikehold av de kommunale byggene er i nærheten av det som er anbefalt for at man 
gjennom året skal kunne drive et tilfredsstillende løpende og forebyggende vedlikehold. For 
tidligere år har beløpet ligget noe under. I forhold til å hente inn det vedlikeholdsetterslepet 
som Oppegård kommune har dokumentert, er det så langt ikke stilt tilstrekkelig med midler til 
rådighet. 
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6 Offentlige anskaffelser 
Problemstilling: 
 
 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 
Regelverket om offentlig anskaffelser er utformet i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 
16. juli 1999 og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006. 
 
Lovens § 5 sier at en anskaffelse skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse. 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiveren skal opptre i 
samsvar med god forretningsskikk, sikre høy etisk standard i den interne saksbehandlingen og 
sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. 
 
Krav om konkurranse 
Av Forskrift om offentlig anskaffelser § 3-1, framgår det at kravet om konkurranse gjelder 
uansett anskaffelsesprosedyre. Kravet til konkurranse gjelder uansett beløp. 
Forskriften beskriver også i § 8-1 hva konkurransegrunnlaget skal inneholde. Dette gjelder 
hva som skal anskaffes, anskaffelsesprosedyren og hvilke kriterier som vil bli brukt for 
tildeling av kontrakt, hvordan tilbudene skal utformes, samt frister og kontraktbetingelser. 
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.14 
 
Krav til likebehandling 
Av § 3-1 (4) i forskriften fremgår det at konkurranser skal gjennomføres på en måte som 
innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med 
de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. 
 
Hensynet til forutberegnelighet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet ivaretas i 
hele anskaffelsesprosessen. Med forutberegnelighet må forstås at leverandørene i enhver fase 
av en konkurranse skal ha kunnskap om hvordan anskaffelsesprosedyren blir gjennomført, 
herunder at de har kunnskap om grunnlaget for de beslutninger som skal tas. Oppdragsgivers 
plikt til å ta hensyn til forutberegnelighet, innebærer å informere markedet og leverandørene 
om vilkårene og forutsetningene for de anskaffelsesprosedyrer som gjennomføres og de 
beslutninger som skal tas. Dette skjer i kunngjøringer og i konkurransegrunnlaget for den 
enkelte anskaffelse.  
Hensynet til gjennomsiktighet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til gjennomsiktighet ivaretas i 
anskaffelsesprosessen. Kravet om å sikre gjennomsiktighet innebærer videre også en generell 
plikt til å sikre innsyn i anskaffelsesprosessen. Reglene om kunngjøring og kravene om at alle 
prosedyrer, krav og kriterier skal gjøres kjent på forhånd, og at de ikke kan endres underveis, 

                                                 
14 LOA § 5, fjerde ledd. 

Følger kommunen Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende regelverk i 
forbindelse med kjøp av vedlikeholdstjenester? 
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er uttrykk for kravet til gjennomsiktighet. Også oppdragsgivers plikt til å begrunne sine 
avgjørelser i ettertid, er et uttrykk for gjennomsiktighet.  
 
Hensynet til etterprøvbarhet 
Av LOA § 5 følger at oppdragsgiver skal sikre at hensynet til etterprøvbarhet ivaretas i 
anskaffelsesprosessen. Deltakerne i en konkurranse – og andre interesserte – skal til enhver 
tid skal ha mulighet til å forvisse seg om at anskaffelsesprosedyren er gjennomført i samsvar 
med de regler som gjelder for den aktuelle anskaffelsen. I realiteten innebærer kravet til 
etterprøvbarhet et dokumentasjonskrav knyttet til alle oppdragsgivers vurderinger, 
beslutninger og handlinger i tilknytning til anskaffelsesprosedyrene. Kravet om å sikre 
etterprøvbarhet pålegger i realiteten oppdragsgiver å utarbeide interne dokumentasjonsrutiner 
knyttet til hele anskaffelsesprosessen, uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som 
anvendes. 
  
Oppdragsgiver skal snarest gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet avvises, jf. forskriftens § 11-14. Oppdragsgivers 
beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, meddeles til leverandørene i samsvar med § 
13-3 og § 22-3. Dersom en leverandør skriftlig anmoder om det, skal det senest innen 15 
dager etter at anmodningen er mottatt gis en nærmere begrunnelse om hvorfor deres 
forespørsel om å få delta er forkastet, tilbudet er avvist eller hvorfor deres tilbud ikke er valgt. 
Dersom kontrakt er tildelt, skal navnet på den som fikk kontrakten opplyses sammen med det 
valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler. 
 
På bakgrunn av lov, forskrift og kommunens egne rutiner (jf kap. 6), har revisjonen lagt 
følgende revisjonskriterier til grunn i undersøkelsen av offentlige anskaffelser: 
 

• Anskaffelser over 500.000 kr skal være kunngjort. 
• For anskaffelser over 100.000 kr skal det foreligge protokoll. 
• Grunnprinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas. 
• Anskaffelser skal være dokumentert i kommunens arkiv. 

 
 

6.2 Faktabeskrivelse 
 
I Eiendom er det en «vedlikeholdsbase» med 6 fast ansatte.  Medarbeiderne foretar i hovedsak 
malerarbeider og generelle vedlikeholdsoppgaver på skoler og barnehager.  Større arbeider 
gjennomføres ved bruk av rammeavtaler på de områdene man har dette.  Andre arbeider lyses 
ut eller det sendes forespørsel til minst tre leverandører. 
 
Revisor har foretatt en gjennomgang av regnskapet for å plukke ut leverandører som 
kommunen har kjøpt varer og tjenester fra.  Det er tatt utgangspunktet i Eiendom, Drift og 
vedlikehold sitt ansvar (1702) og art for vedlikehold (1230). Gjennomgangen viser at 
kommunen i stor grad har kjøpt varer og tjenester fra leverandører som de har rammeavtale 
med. Av de leverandørene som kommunen ikke har rammeavtale med er det plukket ut 5 
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leverandører hvor kommunen i 2013 og 201415 har handlet for mer enn kr 150 000,-. Dette 
gjelder følgende kjøp: 
 

1. Kjøp av kjøkken ved tre barnehager: Det er sendt forespørsel til 3 leverandører, to 
leverandører har levert inn tilbud.  Protokoll er utarbeidet, her er det redegjort for de 
vurderinger som er gjort.  Kriterier for vurdering av tilbud var utarbeidet.  
Leverandøren som ikke fikk tilbudet er tilskrevet, og det er redegjort for årsaken. 

 
2. Taktekking Hellerasten skole: Prosjektet ble lyst ut på Doffin 11. april 2013, og det er 

mottatt tilbud fra 5 leverandører.  Tre av leverandørene/ tilbudene ble avvist, det er i 
anskaffelsesprotokollen av 3.mai 2013 redegjort for årsaken til at tilbudene ble avvist.  
Tildelingen av oppdraget er gjort i samsvar med tildelingskriteriene i det utarbeidede 
konkurransegrunnlaget, dvs. laveste pris.  Det er sendt mail til de tilbyderne som ikke 
fikk oppdraget med begrunnelse for valget. 
 

3. Utskifting av kjøkken i kommunale boliger: Her er det gjennomført et direkte kjøp 
uten konkurranse. 

 
4. Behandling av utvendig kledning og vinduer på Hellerasten skole: Det ble sendt 

forespørsel til fire leverandører. Det kom inn tilbud fra tre leverandører, hvorav en 
leverte tilbud for seint. Dette var en samlet anbudsinnhenting på utvending behandling 
av 9 bygg samt en innvendig trappegang.  Selskapet som hadde levert det billigste 
tilbudet fikk oppdraget.  Det er pr. oktober ikke skrevet protokoll for dette kjøpet, det 
er opplyst at arbeidet med protokollføring er påbegynt og ferdigstilles november. Frist 
for innlevering av tilbud var 23. april 2014. 
 

5. Behandling av utvendig råte og vask ved Nordåsen barnehage: Dette oppdraget var en 
del av den samlede anbudsinnhentingen av 9 bygg jfr. punkt 4 ovenfor. 

 
Alle utarbeidede protokoller og tilhørende dokumentasjon er arkivert i kommunens 
arkiver. 

 
 

6.3 Vurderinger 
 

Innkjøp av varer og tjenester i forbindelse med vedlikehold av kommunale bygg viser at 
kommunen i stor grad benytter seg av rammeavtaler.  Av de fem kjøpene som revisor har 
gjennomgått som ikke har vært på rammeavtale, ble ett av kjøpene gjort som et direktekjøp 
uten at det ble foretatt noen form for anbud eller prisinnhenting fra flere leverandører.  For de 
fire andre kjøpene ble det hentet inn pris fra tre eller flere leverandører.   Valg og vurderinger 
er dokumentert. For to av kjøpene var det pr. oktober ikke skrevet protokoll selv om kjøpene 
ble gjort i april. Det er opplyst at dette arbeidet fullføres i november.   
 
For ett av de gjennomgåtte kjøpene var altså lov om offentlige anskaffelser ikke fulgt ved at 
det ble gjort et direkte kjøp.  Vi vil også bemerke at det er viktig at all dokumentasjon er 
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tilgjengelig så fort dette er mulig; dette innbefatter også å utarbeide anbudsprotokoll. 
Oppegård kommune må sørge for at det blir en rutine for at dette gjøres så for dette er 
praktisk mulig.  
 
 

6.4 Konklusjon 

 
Våre undersøkelser av innkjøp gjort i forbindelse med vedlikeholdsarbeider viser at Oppegård 
kommune i hovedsak har gjennomført konkurranse ved slike kjøp.  Ett av de kontrollerte 
kjøpene ble gjennomført uten konkurranse og således i strid med lov om offentlig anskaffelse. 
Kommunen har også et forbedringspotensial når det gjelder å utarbeide protokoll fortløpende.  
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7 Anbefalinger 
 
På bakgrunn av forhold som framkommer i rapporten anbefaler Follo distriktsrevisjon 
følgende tiltak som kan bidra til forbedringer: 
 

• Rapportering på måloppnåelse i forhold til utarbeidet vedlikeholdsplan. 
• Tilstrekkelig rapportering innen eiendomsforvaltningen i forhold til politikernes 

behov. 
• Gjennomføring av konkurranse ved alle innkjøp. 
• Utarbeide anbudsprotokoller fortløpende. 
• Vurder å søke å øke kunnskapen til politikerne omkring eierrollen. 
• Avklare ansvarsforhold mot virksomhetene. 
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8 Rådmannens uttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 
Revisjonen er tilfreds med at rådmannen er enig i våre konklusjoner og at rapporten blir 
lagt til grunn for kommunens videre arbeid innenfor eiendomsforvaltningen. 
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