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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tromsø kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til Tromsø kommune 16.11.2012, og innledet deretter en dialog 

med kommunen v/Eiendom. Underveis i revisjonens undersøkelse har vi avholdt flere møter med 

ansatte ved Eiendom. Vi benytter anledningen til å takke de involverte for godt samarbeid.    
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0 SAMMENDRAG 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Tromsø kommunes system for planlegging og styring av 

bygningsvedlikehold er under stadig utvikling, og enkelte avvik i forhold til utledet beste praksis 

på området gjør at systemet etter revisjonens vurdering per i dag ikke kan anses som 

tilfredsstillende. Kommunen har ikke oppdaterte mål og prioriteringer og mangler dermed en 

strategi for eiendomsforvaltningen. Andre mangler i systemet gjelder bygningsoversikt med 

tilstandsvurderinger, beregning av livssyklus-/ årskostnader, oversikt over byggenes brukere, samt 

vedlikeholdsplaner for bygningsmassen. Til tross for eiendomsenhetens bestrebelser med å 

rekruttere fagpersonell og vedlikeholde kompetansen på FDV, har kommunen på tidspunktet for 

revisjonens undersøkelse ikke nødvendig faglig kapasitet på området. Mangel på fagfolk kan 

sammen med knapphet på økonomiske ressurser bidra til å forklare at kommunen ikke fullt ut 

oppfyller de utledete beste praksiskravene til et tilfredsstillende planleggings- og styringssystem 

for bygningsvedlikehold.  

 

Beste praksiskravene som revisjonen har lagt til grunn for vurdering av kommunens planleggings- 

og styringssystem for bygningsvedlikehold, er utledet hovedsakelig fra NOU 2004:22 om 

eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Det fremgår av revisjonens rapport fra undersøkelsen 

at eiendomsenheten i Tromsø kommune anser enkelte av de anbefalte tiltakene i NOU 2004:22 

som lite hensiktsmessige.  

 

Når det gjelder Tromsø kommunes rapporteringsrutiner, konkluderer revisjonen med at dissse ikke 

fullt ut sikrer de folkevalgte tilstrekkelig beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen. 

Konklusjonen bygger på vurdering av informasjonen som administrasjonen/byrådet gir i 

kvartalsrapporteringer, forslag til årsmelding/årsregnskap og i forbindelse med årsbudsjett/ 

økonomiplan. For å ha oppfylt de utledete beste praksiskriteriene på området, måtte byrådet også 

ha rapportert til kommunestyret om bygningsmassens tilstand og vedlikeholdsetterslep, samt 

beregnet ressursbehovet til verdibevarende vedlikehold av kommunens bygninger. 

 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune har totalt sett økt fra ca. 250 

millioner kroner i 2008 til 341 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 36,4 %, som i stor 

grad skyldes økte finansutgifter, avskrivninger, merutgifter på strøm, og lønns- og prisvekst. Netto 

driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning målt som andel av kommunens netto driftsutgifter 

totalt sank imidlertid fra 12,3 % til 11 % i perioden 2008-2012.  

 

Tromsø kommune brukte i perioden våre undersøkelser gjelder, generelt mer penger på 

eiendomsforvaltning enn hva som er tilfellet for gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, ASSS-

snittet og snittet for landet. Viktige årsaker til at Tromsø bruker mer på eiendomsforvaltning per 

innbygger, var antakeligvis at kommunen hadde høye energikostnader og relativt mange bygg sett 

i forhold til antall brukere.  Disse forholdene bidro antakelig også til den noe lavere 

produktiviteten i den kommunale eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune, sammenliknet med 

gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket. 

 

Tromsø kommunes vedlikeholdsetterslep er større enn gjennomsnittlig for landets kommuner. Det 

synes å være vanlig at midler avsatt til vedlikehold i hovedsak brukes til driftsoppgaver og 

løpende vedlikehold i Tromsø kommune. Konsekvensen av dette er at midlene til planlagt 

vedlikehold er svært begrensede.  
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget vedtok 4.9.2012 plan for forvaltningsrevisjon i Tromsø kommune. På førsteplass 

i planen er prioritert et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold 

av kommunale bygg. Siste gang det ble gjort forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen i 

Tromsø kommune, var i 2005, og et nytt prosjekt vil kunne belyse i hvilken grad tiltakene som ble 

gjennomført i etterkant av det forrige forvaltningsrevisjonsprosjektet, har hatt ønsket effekt. I 

årsmeldingen for 2011 skriver kommunen at vedlikeholdsetterslepet for kommunens 

eiendomsmasse (fortsatt) er stort. Kontrollutvalget i Tromsø kommune vedtok i møte 12.11.2012 å 

bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende forvaltning, drift og vedlikehold av 

eiendom. Revisjonen sendte oppstartbrev for prosjektet 16.11.2012, og den 30.11.2012 ble 

kontaktperson oppnevnt av kommunen. 

 

Ifølge kontrollutvalget er det et hovedformål med prosjektet å kontrollere om kommunen har 

tilfredsstillende forvaltning og drift av eiendomsmassen. Videre vil en undersøkelse av 

kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen, kunne bidra til å opprettholde 

fokus på de verdier som kommunens bygg utgjør, og klargjøre at kortsiktige innsparinger på 

vedlikehold kan medføre større utgifter på lang sikt.  

 

1.1 Om eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold 

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

og Riksrevisjonens dokument 3:13 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes 

ansvar for skolebygninger var begge rettet mot vedlikehold av kommunale bygninger. Rapportene 

peker på at kommunene bruker for lite midler over driftsbudsjettene til vedlikehold, og at forsømt 

vedlikehold tas igjen i form av rehabilitering som finansieres over investeringsbudsjettet. NOUen 

konkluderer blant annet med at ”det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig” (NOU 

2004:22 s. 40). Konsekvensene av dårlig vedlikehold kommer imidlertid ikke til syne umiddelbart, 

og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende eller til og med nødvendig å skjære ned 

på vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens verdiutvikling, for brukernes 

verdiskapning og i form av økte kostnader til reparasjoner og ekstraordinært vedlikehold blir først 

synlige på noe lengre sikt. NOUen slår blant annet fast at ”planmessig vedlikehold på et faglig 

riktig nivå er lønnsomt og vil over tid føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. 

Utsettelse av vedlikeholdet for å spare penger er altså kortsiktig og fører til økte kostnader i det 

lange løp” (NOU, 2004:22).  

 

I rapporten Kartlegging av kommunens utgifter til vedlikehold av sine bygninger (2006) uttaler 

Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE) at dersom en bygning over tid får mindre 

vedlikehold enn nødvendig, vil standarden på bygget bli dårligere enn opprinnelig. For å få bygget 

tilbake til opprinnelig standard, vil det da være behov for ekstra midler til vedlikehold. I en annen 

rapport Bedre eierskap i kommunene fra 2007 retter FOBE fokus mot hvordan kommunene 

håndterer sitt eierskap når det gjelder eiendomsforvaltningen. Det konkluderes her med at 

eierorganet (bl.a. kommunestyret) i større grad bør delta som aktive eiere.  

 

I 2008 kom rapporten ”Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde” av Multiconsult 

& PricewaterhouseCoopers (PwC) på vegne av Kommunesektorens organisasjon (KS). Ifølge 

rapporten er vedlikeholdsetterslepet på den kommunale bygningsmassen estimert til 142 milliarder 

kroner i henhold til ambisjonsnivå A og 94 milliarder kroner i henhold til ambisjonsnivå B. 
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Ambisjonsnivå A tilsvarer en gjennomgående god eller akseptabel tilstand, mens ambisjonsnivå B 

er noe lavere hvor det tillates enkeltkomponenter som er utilfredsstillende.  

  

Rapporten fremhever betydningen av en klar vedlikeholdsstrategi og viser som gjengitt i figur 1 

hvordan mangelen på en slik strategi kan føre til etterslep på området og ende med 

verdiforringelse. 

 
Figur 1: “Veien til verdiforringelse” 

 
 Kilde: PwC og Multiconsult (2008a:18) 
 

Videre peker rapporten Vedlikehold i kommunesektoren. Fra forfall til forbilde på mulige 

samfunnsmessige konsekvenser av manglende vedlikehold av bygninger. Nedenstående figur er 

hentet fra Appendiks 2 “Årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter” (PwC og 

Multiconsult, 2008b:11) til rapporten og viser en mulig årsakssammenheng:   

  
Figur 2: Samfunnsmessige konsekvenser  

  
 Kilde: PwC og Multiconsult (2008b:11)  

 

Figur 2 oppsummerer og illustrerer viktigheten av at kommunen sørger for tilfredsstillende 

forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.  
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger 

 

1. Har Tromsø kommune tilfredsstillende system for planlegging og styring av vedlikehold 

av bygningsmassen? 

2. Har Tromsø kommune rapporteringsrutiner som sikrer folkevalgte tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen? 

3. Tromsø kommunes ressursbruk på eiendomsforvaltning  

a. Hvordan har ressursbruken på området utviklet seg i Tromsø kommune de siste 

årene? 

b. Hvordan er Tromsø kommunes ressursbruk på området i forhold til 

sammenliknbare kommuner og landet utenom Oslo?  

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. 

 

Revisjonskriterier kan utledes fra lover, forskrifter, lovforarbeider, rettspraksis, administrative 

retningslinjer, statlige føringer, teori og så videre. Bygningsvedlikehold og eiendomsforvaltning er 

i liten grad regulert i lovgivningen. Vi må derfor utlede som revisjonskriterier en såkalt beste 

praksis fra utredninger, rapporter, standarder, teori og veiledere fra offentlige og andre organer 

som har en viss autoritet overfor kommunene. I dette prosjektet legger vi til grunn  NOU 2004:22 

Velholdte bygninger gir mer til alle – Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren som 

hovedkilde for utledning av beste praksis som revisjonskriterier. Kommunen er ikke pålagt å følge 

anbefalingene i NOUen, men revisjonen anser det som tilrådelig å etterleve disse for å sikre 

forsvarlig bygningsvedlikehold og eiendomsforvaltning.  

 

Administrasjonen i Tromsø kommune har påpekt at deres erfaring er at “NOU omhandler mange 

viktige tema og problemstillinger, men er samtidig noe generell og noe utdatert i forhold til de 

konkrete utfordringer som kommunal eiendomsforvaltning står overfor på kort og lang sikt.” 

Administrasjonen har likevel akseptert å bli vurdert i forhold til anbefalinger fra NOU og andre 

kilder, for eksempel en veileder fra KS (Kommunesektorens organisasjon). Vi tar hensyn til 

kommuneadministrasjonens prinsipielle innspill til NOUen, ved i kapittel 5 og 6 å tydeliggjøre 

administrasjonens bemerkninger til det enkelte krav der dette er naturlig. 

 

I utledingen av revisjonskriterier bruker vi begreper som “kommunen”, ”administrasjonen”, 

“administrasjonssjefen” og “byrådet”. Revisjonens oppgave er å revidere administrasjonens 

praksis og tjenesteproduksjon i kommunen. Tromsø kommune har en parlamentarisk 

styringsmodell, noe som innebærer at byrådet er øverste ansvarlige både administrativt og politisk. 

Når vi i rapporten omtaler “kommunen”, “administrasjonen” eller “administrasjonssjefen”, mener 

vi byrådet/administrasjonen og ikke kommunens politiske organer eller posisjoner. Når vi omtaler 

(ansatte i) eiendomsenheten konkret, bruker vi denne benevnelsen eller “Eiendom”. Vi 

understreker at det er kommunen som sådan som er revisjonsobjektet i undersøkelsen, ikke den 

enkelte enheten. 
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Problemstilling 3 i revisjonens undersøkelse er deskriptivt formulert. Det vil si at vi besvarer den 

som en ren beskrivelse av kartlagte fakta uten å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriterier. Vi 

drøfter imidlertid det innsamlede datamaterialet for å analysere utviklingen i Tromsø kommunes 

ressursbruk på eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold over noen år, og for å sammenligne 

ressursbruken i Tromsø med andre kommuner.    

 

Under problemstilling 3 ser vi også hen til NOU 2004:22 når det gjelder hva som bør inngå i en 

kartlegging og analyse av økonomiske rammebetingelser for eiendomsforvaltning og bygnings-

vedlikehold. Følgende tema blir undersøkt under problemstillingen: 

 

 Kommunal eiendomsforvaltning - sammenlikning av KOSTRA-tall 

 Utgifter til eiendomsforvaltning i Tromsø kommune – utvikling de siste ti årene 

 Vedlikeholdsetterslep bygningsmasse 

 

Når det gjelder undersøkelsens problemstillinger 1 og 2, vurderer vi innsamlede data opp mot 

revisjonskriterier/beste praksis utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml)  

 Forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 

(budsjettforskriften) 

 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltning i 

kommunesektoren. Statens forvaltningstjeneste, Oslo. 

 Multiconsult & PricewaterhouseCoopers på vegne av KS (Kommunesektorens organisasjon) 

Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde (2008) 

 Kommunesektorens organisasjon (KS) Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold; - En 

veileder for folkevalgte og rådmenn
1
 

 Riksrevisjonens dokument 3:13 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes 

ansvar for skolebygninger 

 FOBE (Forum for offentlige bygg og eiendommer)/KoBE (Kompetanse for bedre 

eiendomsforvaltning) Bedre eierskap i kommunene (2007) 

 Norsk standard (NS) 3454 Livssykluskostnader for byggverk  

 Økonomireglement for Tromsø kommune - vedtatt av kommunestyret 28.5.2008 i sak 98/08 

 

2.3 Utleding av revisjonskriterier 

I 2003 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle gjennomgå eiendomsforvaltningen i kommuner 

og fylkeskommuner. Resultatet av arbeidet til Eiendomsforvaltningsutvalget
2
 var NOU 2004:22.  

Velholdte bygninger gir mer til alle – Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. På side 23 i 

NOUen slår utvalget fast at eiendomsforvaltning omfatter: 

   

- ervervelse (gjennom kjøp, ekspropriasjon og bygging)  

- forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)  

- avhending (ved salg, bortfeste, gave eller overførsel av eiendom)   

- riving, gjenbruk og deponering  

                                                 
1
 Veilederen er udatert, men kan være utgitt i 2008/2009 fordi den bygger på en undersøkelse gjennomført i 2008. 

2
Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 21. november 2003 med formål å gjennomgå og evaluere 

eiendomsforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Innstillingen ble avgitt 5. november 2004. 
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Oppmerksomheten i denne undersøkelsen er avgrenset til andre strekpunkt, og særlig bygnings-

vedlikehold. I rapporten bruker vi forkortelsen FDV for området forvaltning, drift og vedlikehold 

av kommunal bygningsmasse. 

 

I de to følgende underkapitlene gjennomgår vi informasjon og anbefalinger i NOU 2004:22 som 

har betydning for hver av de to problemstillingene. Vi trekker inn andre kilder til revisjons-

kriterier/beste praksis der dette er relevant særskilt for den enkelte problemstillingen.  

 

2.3.1 Problemstilling 1 

NOU 2004:22 angir på side 13 en rekke kriterier for god eiendomsforvaltning: 

   

1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen   

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

3. Generelle delkriterier:   

3.1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov   

3.2. Effektiv arealutnyttelse   

3.3. Godt, verdibevarende vedlikehold   

3.4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning   

3.5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter   

3.6. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen   

3.7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens     

       langsiktige karakter   

  4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt  

  

Eiendomsforvaltningsutvalget har drøftet og utledet konkrete tiltak knyttet til de ulike kriteriene 

og de generelle delkriteriene. De generelle delkriteriene under kriterium nr. 3 henger sammen med 

kriterium nr. 1. Kriteriene nr. 1 og 2 inngår i revisjonens undersøkelse. 

 

Av ressurshensyn har vi valgt ikke å gå nærmere inn på NOUens kriterium nr. 4 for god 

eiendomsforvaltning og heller ikke på de generelle delkriteriene under kriterium nr. 3. I rapportens 

kapittel 7 drøfter vi imidlertid forhold som gjelder delkriteriene 3.4 og 3.7 (kostnadseffektivitet og  

økonomiske rammebetingelser). Kapittel 7 omhandler den deskriptive problemstillingen 

(problemstilling 3) i revisjonens undersøkelse.  

 

Ifølge eiendomsforvaltningsutvalget bør eier fastsette målene, prioriteringene og rammene som 

eiendomsforvaltningen skal styres etter (NOU 2004:22 s. 38). Likeså anses det i Riksrevisjonens 

Dokument nr. 3:13 2004-2005 (side 30) som viktig å fastsette mål for vedlikeholdet slik at det 

foreligger grunnlag for styring og kontroll. Revisjonen, som er kommunestyrets kontrollorgan, er 

ikke i posisjon til å vurdere politikernes etterlevelse av anbefalingene i NOUen om å vedta mål og 

prioriteringer for kommunens eiendomsforvaltning. For at politikerne skal kunne fastsette mål og 

prioriteringer, er det imidlertid en forutsetning at de får fremlagt til behandling en saksutredning 

fra administrasjonen. Kommuneloven § 23 nr. 2 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

pålegger administrasjonssjefen å “påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.” I Tromsø kommune med parlamentarisk styreform 

ligger dette ansvaret etter kommuneloven på byrådet. 

 

Med henvisning til forannevnte kilder utleder vi en forventning om at administrasjonen/byrådet 

framlegger for politikerne saksutredning med forslag til mål og prioriteringer for FDV-området. 
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Et rasjonelt eller målrettet system for planlegging og styring, jf. kriterium nr. 2 for god eiendoms-

forvaltning, bør inneholde de to hovedkomponentene tilstandsinformasjon og planlegging av tiltak 

(NOU 2004:22 s. 38). Behovet for tilstandsinformasjon utdypes i NOUen, der det anbefales 

generelt at eiendomsforvaltningen har informasjon og data om eiendoms- og bygningsregister med 

areal, kostnader og inntekter relatert til hvert bygg iht. NS 3454, eiendommenes verdi, bruker-/ 

leietakeroversikt, brukernes langsiktige planer for virksomheten og konsekvenser for lokaler, 

eiendommens tilstand (teknisk, innemiljø og fysisk tilgjengelighet), forbruksdata (bl.a. energi og 

andre “miljøparametere”), antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og areal-

effektivitet, lovpålagt dokumentasjon (branndokumentasjon, HMS, bygningsmyndigheter m.m.), 

juridisk dokumentasjon og fdvu-dokumentasjon for øvrig. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet 

har vi valgt å se nærmere på om Tromsø kommunes system for eiendomsforvaltningen inneholder 

følgende av forannevnte tilstandsinformasjon:  

 

 eiendoms- og bygningsregister med areal 

 eiendommens tilstand (teknisk, innemiljø og fysisk tilgjengelighet)  

 kostnader relatert til hvert bygg i hht NS 3454 

 bruker-/leietakeroversikt  

 brukernes langsiktige planer for virksomheten og konsekvenser for lokaler  

 

Riksrevisjonens Dokument nr. 3:13 2004-2005 understreker på side 29 viktigheten av at 

kommunale beslutningstakere på både politisk og administrativt nivå har tilgang til oppdatert og 

relevant informasjon om eiendomsmassens tilstand. Informasjonen skal kunne gjøre dem i stand 

til å prioritere det nødvendige vedlikeholdet av kommunens bygninger.  

 

Opplysninger om blant annet kostnader relatert til hvert bygg i henhold til NS 3454 Livssyklus-

kostnader for byggverk, gir ifølge eiendomsforvaltningsutvalget mulighet for å følge utviklingen 

av bygget over tid og for sammenligning mellom bygg og mot andre forvaltere. Slike 

opplysninger er en type nøkkeltall som er nødvendige for å avdekke kostnadskrevende avvik og 

potensial for effektivisering. Nøkkeltallene er også nyttig informasjon overfor brukere og eiere 

(NOU 2004:22 s. 38). NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk erstatter den tidligere standarden 

NS 3454 Årskostnader for bygninger. Gjeldende NS 3454 omhandler og definerer livssyklus-

kostnader, som består av kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommen i 

tillegg til kapitalkostnader, jf. NOU 2004:22 s. 25- 26. I dette prosjektet har vi valgt å undersøke 

om Tromsø kommune har utarbeidet nøkkeltall for to typer av livssyklus-/årskostnader; drifts- og 

vedlikeholdskostnader. 

 

I KS’ veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold blir det framhevet at et godt løpende 

vedlikehold er lønnsomt, og at hver kommune må utføre planlagt vedlikehold over flere år. Ved 

manglende eller lite vedlikehold kan et bygg være nedslitt tidligere enn beregnet. Kommunene kan 

bli nødt til å gjennomføre akutte tiltak som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende 

vedlikehold kan også føre til en tidligere total rehabilitering som må finansieres med lån. Med 

lånene øker driftsutgiftene i form av renter og avdrag som kan utgjøre langt høyere kostnader per 

kvadratmeter/år enn det et planmessig vedlikehold ville utgjøre.  

 

Figuren på neste side er hentet fra NOU 2004:22 og viser sammenhengen mellom størrelsen på 

årskostnadene (y-aksen) og graden av planmessig vedlikehold av bygninger (x-aksen).  
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Figur 3. Sammenhengen mellom planmessig vedlikehold og årskostnader 

   
Kilde: NOU 2004: 22 (s.28) 

 

Eiendomsforvaltningsutvalget peker i NOU 2004:22 side 19 også på at riktig prioritering av 

vedlikehold krever teknisk kompetanse og oversikt, og at kompetanseutvikling på området er 

viktig.  

 

 

På grunnlag av ovenstående gjennomgang og drøfting utleder vi følgende beste praksis som 

revisjonskriterier for problemstilling 1: Har Tromsø kommune et tilfredsstillende system for 

planlegging og styring av bygningsmassen som kommunen forvalter?: 

 

 Administrasjonen bør framlegge for kommunestyret saksutredning med forslag til 

overordnete mål og prioriteringer for FDV-området 

 Administrasjonen bør utarbeide oversikt over bygningsmassen med tilstandsvurderinger 

for alle bygg  

 Administrasjonen bør utarbeide livssyklus- eller årskostnader for hvert bygg iht. NS 3454  

 Administrasjonen bør ha oversikt over de ulike byggenes brukere/leietakere og hvilke 

konsekvenser deres langsiktige planer får for lokalene  

 Administrasjonen bør utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunens bygninger 

 Kommunen bør sikre at ansatte gis muligheten til å utvikle/vedlikeholde teknisk kunnskap 

og kompetanse innenfor eiendomsforvaltning 

 

 

De utledede revisjonskriteriene gjengis i tekstboks innledningsvis til kapittel 5. 
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2.3.2 Problemstilling 2 

NOU 2004:22 påpeker at god kommunikasjon mellom administrasjon og politikere er av 

avgjørende betydning for å sikre godt vedlikehold. Innsikt i bygningsmasse og vedlikeholdsbehov 

er viktig for å kunne ha et godt beslutningsgrunnlag knyttet til eiendomsforvaltningen og 

vedlikehold av kommunal bygningsmasse.  

 

Likeså fremhever Riksrevisjonen i sitt Dokument nr. 3:13 2004-2005 (side 29) hvor viktig det er å 

tilføre kommunens politikere oppdatert og relevant informasjon om eiendomsmassens tilstand og 

det reelle vedlikeholdsbehovet innenfor gitte perioder. Med denne kunnskapen kan politikerne bli 

i stand til å prioritere det nødvendige vedlikeholdet av kommunens bygninger.  

 

I KS sin veileder til kommunene om eiendomsforvaltning og vedlikehold sies det blant annet at 

det må være et minimumskrav at eiendomsforvalterne jevnlig rapporterer om bygningsmassens 

tilstand med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Det anbefales videre at 

rapporten bør inngå i kommunens årsrapport.  

 

I en undersøkelse fra 2007 av eiendomsforvaltningen i kommunene kom organisasjonen FOBE 

fram til at ett av kjennetegnene ved kommuner som lykkes, er at det finnes en forvalter som 

engasjerer seg og som klarer å etablere god kommunikasjon med rådmann, ordfører, formannskap, 

eventuelt eiendomsstyre og kommunestyre. I rapport Bedre eierskap i kommunene fra 

undersøkelsen i 2007 sies det videre at «god eiendomsforvaltning krever en tilstedeværende eier 

som bryr seg om ”sine” eiendommer og som fatter nødvendige beslutninger». FOBEs 

undersøkelse viser imidlertid at kommunene gjennomgående har et ”diffust eierskap” til sine 

bygninger. Også denne undersøkelsen konkluderer med at rapportering fra forvalter til eierorganet 

bør gjøres bedre og oftere. Det anbefales blant annet at det innføres et årshjul for rapportering. 

Ifølge FOBE-rapporten er jevnlig rapportering til de folkevalgte viktig for ansvarliggjøring og 

utvikling av det sentrale eierskapet.  

 

Ifølge kommuneloven § 44 nr. 3 skal økonomiplanen “omfatte hele kommunens [. . . ] virksomhet 

og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.” Og det heter i kommuneloven    

§ 44 nr. 5: “Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens [. . .] virksomhet, skal 

integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen”. Videre framgår det 

av kommunelovens bestemmelser om årsbudsjettets innhold (§ 46) at årsbudsjettet skal være 

realistisk og at det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan 

forvente i budsjettåret.  Økonomiplan og budsjett vedtas av kommunestyret etter forslag fra 

administrasjonssjefen eller byrådet. Dette ligger også som ei forutsetning i Tromsø kommunes 

økonomireglement, som omtaler rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan som ett av to 

hoveddokumenter i økonomiplanprosessen. Likeså følger det av § 3 i budsjettforskriften for 

kommuner og fylkeskommuner at byrådet skal legge fram forslag til årsbudsjett. Realistisk 

økonomiplan og årsbudsjett forutsetter at både inntekter og utgifter er så godt kjente som mulig. 

Når det gjelder bygningsvedlikehold, er det viktig at vedlikeholdsbehovet blir kartlagt, 

dokumentert og rapportert til bevilgende myndighet. Av dette utleder vi at inntekter og utgifter på 

FDV-området skal være innarbeidet i administrasjonens/byrådets forslag til økonomiplan og 

årsbudsjett
3
. Videre bør forslaget til økonomiplan være oversiktlig og vise behovet for bygnings-

vedlikehold med forventede utgifter samt inntekter knyttet til FDV. Dette er for øvrig i samsvar 

med KS’ anbefaling til kommunene om å ta nødvendige utbedringer inn i økonomiplanene, jf. 

veilederen Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. 

                                                 
3
 Årsbudsjettet tilsvarer første år i økonomiplanperioden. 
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Kommuneloven § 47 Årsbudsjettets bindende virkning nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å gi 

melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning 

for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Videre stiller budsjettforskriften i § 10 

Budsjettstyring krav til administrasjonssjefen/byrådet om rapporteringer til kommunestyret 

gjennom budsjettåret. Rapporteringene skal vise utviklingen i inntekter og innbetalinger og 

utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjettet. Dersom administrasjonssjefen/ 

byrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt 

eller regulert årsbudsjett, skal det i økonomirapportene foreslås nødvendige tiltak.  

 

Kommunelovens krav til rapporteringer er utdypet i Tromsø kommunes økonomireglement som 

bestemmer at kommunestyret i løpet av året skal behandle følgende regnskapsrapporter: 

 

 Økonomirapport I per 31. mars 

 Økonomirapport II per 31. august 

 Årsregnskapet og årsberetning behandles innen seks måneder etter regnskapsåret er 

avsluttet. 

 

I økonomirapportene per 31. mars og 31. august skal det etter økonomireglementet foretas en 

gjennomgang av kommunens samlede driftsutvikling i forhold til budsjett. Ved avvik skal 

rådmannen legge frem forslag om inndekning og omdisponering av midler for å oppnå økonomisk 

balanse per 31.12. Revisjonen legger til grunn at tertialrapportene også bør vise situasjonen for 

kommunens eiendomsforvaltning.  

 

Videre står det i kommunens økonomireglement at årsberetningen skal utarbeides i henhold til 

kommunelovens § 48 nr. 5 med følgende innhold:  

 

 Opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet 

 Informasjon om kommunens tjenesteyting 

 Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av virksomheten 

 Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet 

 Ekstraordinære forhold 

 Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp 

 Andre forhold av vesentlig betydning 

 

Denne bestemmelsen i økonomireglementet utdyper og konkretiserer kommuneloven § 48 nr. 5 

Årsregnskapet og årsberetningen som blant annet krever at årsberetningen skal opplyse om 

“forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksom-

heten, som ikke går fram av årsregnskapet”. Årsberetningen skal ifølge kml § 48 nr. 5 også 

opplyse om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. 

 

Revisjonen legger til grunn at informasjon om utviklingen og situasjonen på FDV-området kan 

betraktes både som “opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet”, som “andre 

forhold av vesentlig betydning” og som “forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

økonomiske stilling [. . .] Derfor utleder vi som en beste praksis at kommunens årsberetning bør 

inneholde informasjon om situasjonen når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunens bygninger. En dekkende situasjonsbeskrivelse på dette området bør også inneholde 

oversikt over vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen. Her viser vi også til kommuneloven § 

23 nr. 2 som pålegger administrasjonssjefen (i Tromsø kommune betyr det byrådet) å sørge for 

forsvarlig utredning av saker som legges fram for folkevalgte organer.  
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KS-veilederen Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold; En veileder for folkevalgte og rådmenn 

inneholder forslag til hvordan rapportering til folkevalgte kan og bør gjennomføres på FDV-

området. Veilederen understreker at for å gjøre riktige prioriteringer knyttet til eiendoms-

forvaltningen, trengs et godt beslutningsgrunnlag. KS peker på at et minimumskrav til eiendoms-

forvalterne er at de rapporterer tilstand på all bygningsmasse, med forslag til prioritering og 

beregnede utbedringskostnader. Denne formen for rapportering bør ifølge KS-veilederen inngå i 

kommunens årsrapport. 

 

 

På grunnlag av ovenstående gjennomgang og drøfting utleder vi følgende beste praksis som 

revisjonskriterier for problemstilling 2: Har Tromsø kommune rapporteringsrutiner som sikrer 

folkevalgte tilstrekkelig beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen?: 

 

 

 Administrasjonen/byrådet bør rapportere på tilstand på kommunens bygninger, med 

forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader 

o Byrådets forslag til årsmelding bør inneholde informasjon om tilstanden på 

bygningsmassen  

o Administrasjonen bør ha beregnet størrelsen på vedlikeholdsetterslep for 

bygningsmassen 

o Administrasjonens økonomirapporter og forslag til årsmelding bør informere om 

måloppnåelse og utvikling 

 Utgifter og inntekter innenfor FDV-området skal være innarbeidet i byrådets forslag til 

økonomiplan og årsbudsjett 

 I forslaget til økonomiplan bør FDV-området være oversiktlig og vise beregnet behov for  

bygningsvedlikehold med forventede utgifter samt inntekter 

 

 

 

De utledede revisjonskriteriene gjengis i tekstboks innledningsvis til kapittel 6. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Intervju og dokumentanalyse har vært våre hovedmetoder for datainnsamling i denne 

undersøkelsen. Vi har gjennomført flere møter/gruppeintervjuer med ansatte i Eiendom. I tillegg 

har vi intervjuet tidligere leder for Eiendom, som vi i rapporten omtaler som “eiendomssjef”. Vi 

understreker at eiendomssjefen fratrådte sin stilling i oktober 2013, og at enkelte gruppeintervjuer 

og møter med andre ansatte ved Eiendom har funnet sted senere i samme år. Sentrale tema i 

gruppeintervjuene/møtene var styringssystemer/planlegging av FDV-området og 

økonomi/rammebetingelser. I forbindelse med prosjektet har vi fått oversendt og gått systematisk 

igjennom store mengder dokumentasjon fra kommunen. Vi har også analysert ulike typer 

statistikk, samt informasjon i datasystemer for bygningsvedlikehold. I tillegg til dette har vi 

analysert KOSTRA-tall og hentet ut og systematisert enkelte data fra kommunens regnskap. 

 

3.1.1 KOSTRA 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av 

ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til 

beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. KOSTRA-tallene baseres på elektronisk 

innrapportering fra kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har gruppert kommunene 

etter folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger.  

 

I kapittel 7 sammenlikner vi Tromsø kommune med noen sammenlikningsenheter på utvalgte 

KOSTRA-indikatorer for eiendomsforvaltningen. Tromsø kommune tilhører KOSTRA-gruppe 13, 

som består av store kommuner utenom de fire største byene. Hovedsakelig sammenlikner vi 

Tromsø kommune med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13 og landsgjennomsnittet. Vi 

sammenlikner også kommunen med snittet for ASSS-kommunene. ASSS-kommunene er 

storbykommuner som samarbeider om KOSTRA-rapportering. KOSTRA-gruppen regnes 

vanligvis som den beste sammenlikningsenheten
4
, men i Tromsø kommunes tilfelle regner vi 

ASSS-nettverket som en like viktig sammenlikningsenhet. Vår drøfting og fremstilling av 

KOSTRA-tallene dreier seg om ressursbruk på området eiendomsforvaltning. (Se for øvrig 

delkapittel 3.3.) Vi bruker konsern-tall
5
, noe som øker sammenliknbarheten. I kapittel 7.1 tar vi 

for oss såkalte prioriterings- og produktivitetsindikatorer for den kommunale 

eiendomsforvaltningen.  

 

Prioriterings- og produktivitetsindikatorene
6
 

Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal si noe om hvor mye penger kommunen bruker på det 

enkelte tjenesteområdet. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker mer 

ressurser på den enn hva sammenliknbare kommuner gjør. 

 

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. 

Produktivitetsindikatorene beskriver dermed enhetskostnader. Hvis en kommunes enhetskostnader 

innenfor et bestemt tjenesteområde er lavere enn i sammenliknbare kommuner, gir det grunnlag 

                                                 
4 Langørgen, A., T.A. Galloway og R. Aaberge (2006): Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske 

rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå. 
5 Konserntallene omfatter data hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale 

samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). 
6 Hentet fra KOSTRA-veileder, s. 4 
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for å konkludere med at kommunen på dette tjenesteområdet driver mer produktivt enn 

gjennomsnittlig. Høy eller lav produktivitet sier imidlertid i utgangspunktet lite om 

tjenestekvalitet.  

 

Rapporteringen fra kommunene til KOSTRA 

Kommunene skal rapportere til KOSTRA i henhold til en funksjonskontoplan. Eksempelvis skal 

utgifter som hører til eiendomsforvaltning, registreres på noen bestemte KOSTRA-funksjoner, slik 

at rapporteringen blir lik i alle kommuner. Dette skal gi grunnlag for sammenlikning i KOSTRA, 

eksempelvis med hensyn til netto driftsutgifter kommunal eiendomsforvaltning eller korrigerte 

brutto driftsutgifter kommunal eiendomsforvaltning. Følgende funksjoner inngår i KOSTRA-

indikatorene for kommunal eiendomsforvaltning
7
: 

 

1) 121 – Utgifter til forvaltning av kommunens bygg og eiendom (forvaltning av alle typer 

bygg og eiendom)  

2) 130 - Utgifter til drift og vedlikehold av lokaler som benyttes til oppgaver under 

funksjonene 100, 110 og 120 (administrasjonslokaler) 

3) 221 - Utgifter til drift og vedlikehold av førskolelokaler (med tilhørende tekniske anlegg og 

utendørsanlegg/lekeareal) 

4) 222 - Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler, inkludert SFO-lokaler, (med 

tilhørende anlegg og utendørsanlegg/skolegård) 

5) 261 - Utgifter til drift og vedlikehold av institusjoner for eldre og funksjonshemmede 

(hjemlet etter kommunehelsetjeneste- og sosialtjenesteloven, jf. funksjon 253) 

6) 381 - Utgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (inklusive tilhørende tekniske 

anlegg og utendørs idrettsanlegg) 

7) 386 - Utgifter til kommunale kulturbygg (med tilhørende tekniske anlegg og 

utendørsanlegg), herunder kino- museums- og bibliotekbygg 

 

3.1.2 Regnskapstall 

I våre undersøkelser har vi brukt enkelte regnskapstall for å supplere og forstå KOSTRA-tallene. 

Regnskapstallene er hentet ut fra Tromsø kommunes økonomisystem sortert på funksjon, ansvar 

og art (konto).  

 

3.2 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingen(e). 

 

Med hensyn til problemstilling 1 og 2 mener vi at de innsamlede og analyserte intervjudataene og 

dokumentene vi legger til grunn som revisors funn gir relevant og tilstrekkelig grunnlag for 

vurderinger opp imot revisjonskriteriene, og dermed også tilstrekkelig og relevant grunnlag for å 

svare på problemstillingene. Vi regner KOSTRA-tallene og talldataene fra kommunens regnskap 

som tilstrekkelig og relevant grunnlag for tilfredsstillende å kunne besvare problemstilling 3 om 

kommunens ressursbruk på eiendomsforvaltning.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Som vi viser i kapittel 5.2 er det visse 

                                                 
7
 For mer utdypende forklaringer; se funksjonskontoplan. 
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motsetninger mellom informantutsagn tilknyttet enkelte saksforhold vi belyser i våre 

undersøkelser. Slike motsetninger er likevel ikke utbredte i intervjumaterialet. Vi vurderer dermed 

i all hovedsak intervjumaterialet som pålitelig. Når det gjelder KOSTRA-indikatorene vi 

presenterer og drøfter i kapittel 7, må vi ta forbehold om at KOSTRA-tall kan inneholde visse feil. 

Da rapporteringen fra kommunene til KOSTRA har blitt bedre gjennom de siste årene, antar vi at 

eldre tall kan inneholde flere feil enn de nyere tallene. Det vil også kunne diskuteres hva som skal 

registreres på de ulike funksjonene, noe vi kommer tilbake til i kapittel 3.3. Vi ser likevel ingen 

grunn til å tro at det er vesentlige feil forbundet med KOSTRA-indikatorene vi presenterer og 

drøfter i kapittel 7.1.  

 

Vi har sammenliknet intervjudata med tekstlig dokumentasjon og regnskaps-/KOSTRA-tall for å 

avdekke eventuelle motsetninger i informasjonen fra de ulike kildene. I tillegg har vi framlagt for 

kommunen datamaterialet vi presenterer i rapporten og korrigert eventuelle påviste faktafeil. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.3 Avgrensinger i våre undersøkelser  

Revisjonens vurderinger og konklusjoner under problemstilling 1 og 2 i denne rapporten er basert 

på våre undersøkelser i tidsrommet fra desember 2012 til desember 2013. KOSTRA- og 

regnskapsgjennomgangen gjelder hovedsakelig for de tre til fire siste hele årene, selv om vi også 

har med enkelte tall tilbake til 2003.  

 

Ettersom bygningsvedlikehold er et fremtredende tema i kapittel 5 og 6, ville det i utgangspunktet 

vært relevant med en presentasjon og drøfting av Tromsø kommunes KOSTRA-indikatorverdier 

for utgifter til vedlikehold. Ansatte ved Eiendom opplyser imidlertid at ASSS-kommunenes 

regnskapsføring på artene 070, 230 og 250
8
 varierer en del, fordi skillet mellom løpende og 

planlagt vedlikehold tolkes ulikt fra kommune til kommune. Tromsø kommune regnskapsfører 

trolig noe mer av utgiftene til regulær drift på disse regnskapsartene sammenliknet med enkelte av 

de andre ASSS-kommunene, noe som medfører at sammenlikning opp imot ASSS-gjennomsnittet 

etter all sannsynlighet vil være misvisende. Vi antar at denne påpekte forskjellen i regnskapsføring 

også gjør seg gjeldende i eventuelle sammenlikninger mellom Tromsø og andre kommuner enn de 

som inngår i ASSS-nettverket. Dette vanskeliggjør sammenlikninger av Tromsø kommune og 

gjennomsnittene i KG13 og landet utenom Oslo. På dette grunnlaget avgrenser vi oss i denne 

rapporten til å presentere og analysere Tromsø kommunes KOSTRA-indikatorverdier for den 

kommunale eiendomsforvaltningen generelt, uten å ta for oss bygningsvedlikehold spesielt. Av 

ovennevnte årsaker tilknyttet kommunens regnskapsføring har vi heller ikke funnet det 

gjennomførbart å analysere utviklingen i Tromsø kommunes ressursbruk på bygningsvedlikehold.  

 

  

                                                 
8
 Art 070 Lønn til vedlikehold, art 230 Vedlikehold og byggetjenester og art 250 Materialer til vedlikehold danner 

grunnlaget for KOSTRA-indikatorene for vedlikeholdsutgifter. 
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4 EIENDOMSENHETEN I TROMSØ KOMMUNE  

 

 
Figur 4. Organisering Eiendom Tromsø kommune 

 
 

 

Kommunens resultatenhet for eiendom er delt inn i fire faggrupper: Bygg, Park og veg, Prosjekt 

samt Areal og utbygging. I tillegg kommer stab for personal- og økonomioppgaver. 

 

Enhetens ansvarsområder omfatter: 

 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av 413 000 m² bygningsmasse pr. 2013. I desember 2012 

var tallet 393 353 m².  

 Ivaretakelse av byggherreansvar gjennom kommunal utbygging og rehabilitering av bygg. 

Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier. 

Forvaltningsansvar for 430 km veianlegg, distriktskaier/fiskerihavner, ras-

/skredsikringsanlegg. Erverv, utvikling og salg av ubebygd grunn.   

 Utbyggingsavtaler 

 

  



KomRev NORD IKS Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Side:  

 
17 

Figur 5. Faggruppe Bygg 

 

 
 

 

Eiendomsenhetens faggruppe Bygg forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger 

på tilsammen ca. 413 000 m² per 12.7.2013. I desember 2012 var tallet 393 353 m². Faggruppen 

utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg. I faggruppe Bygg er det skille 

mellom forvaltning av bygningsmassen og drift av eiendomsmassen, slik figuren illustrerer. I 

forvaltningsoppgavene ligger blant annet planlagt vedlikehold, og i driftsoppgavene ligger 

løpende vedlikehold og reparasjoner.   
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5 PLANLEGGINGS- OG STYRINGSSYSTEM 

 

Har Tromsø kommune tilfredsstillende system for planlegging og styring av vedlikehold av 

bygningsmassen? 
  

 
 

 

5.1 Mål og prioriteringer  

I henhold til beste praksis er overordnete mål og prioriteringer et viktig grunnlag for styring og 

kontroll av eiendomsforvaltningen.  

 

Revisors funn 

Tromsø kommune har utarbeidet mål og prioriteringer for FDV-området i dokumentet Mål og 

strategier for 2009-2012. Dette dokumentet er framlagt for kommunestyret som gjorde vedtak i 

saken den 9.2.2009 (k-sak 26/09). Kommunestyret har imidlertid ikke behandlet/vedtatt nytt 

dokument som gjelder for inneværende periode, d.v.s. etter 2012.  

 

Eiendomsenheten opplyser at revidering av dokumentet ble påbegynt i 2012 for så å bli 

midlertidig stoppet i påvente av føringer fra byrådet vedrørende organisering av enheten Eiendom. 

Finansbyråden har ifølge eiendomsenheten tidligere signalisert at arbeid med organisasjons-

endringer ikke ville komme i gang før ny kommunaldirektør hadde tiltrådt, men har senere bedt 

Eiendom om å starte forberedelse av dette arbeidet siden det ville ta noe tid før ny direktør var på 

plass.
9
 Ansatte ved kommunens eiendomsenhet anfører at det var vanskelig å videreføre arbeidet 

da en ikke hadde oversikt over fremtidig organisering av enheten.  

 

Revisors vurderinger 

Da administrasjonen ikke har framlagt for kommunestyret utredning med forslag til overordnete 

mål og prioriteringer for FDV-området fra og med 2013, vurderer vi dette revisjonskriteriet som 

ikke oppfylt.  

                                                 
9
 Ny kommunaldirektør for finans tiltrådte stillingen 1.11.2013. 

Revisjonskriterier: 
 

 Administrasjonen bør framlegge for kommunestyret saksutredning med forslag til overordnete mål 

og prioriteringer for FDV-området 

 Administrasjonen bør utarbeide oversikt over bygningsmassen med tilstandsvurderinger for alle 

bygg  

 Administrasjonen bør utarbeide livssyklus- eller årskostnader for hvert bygg iht. NS 3454  

 Administrasjonen bør ha oversikt over de ulike byggenes brukere/leietakere og hvilke konsekvenser 

deres langsiktige planer får for lokalene  

 Administrasjonen bør utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunens bygninger 

 Kommunen bør sikre at ansatte gis muligheten til å utvikle/vedlikeholde teknisk kunnskap og 

kompetanse på  eiendomsforvaltning 
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5.2 Bygningsoversikt og tilstandsvurderinger 

Oppdatert og relevant informasjon om bygningsmassen skal ifølge beste praksis kunne gjøre 

kommunale beslutningstakere på politisk og administrativt nivå i stand til å prioritere nødvendig 

verdibevarende bygningsvedlikehold. 

 

Revisors funn 

I Statusrapport eiendom – september 2012 opplyses det at bygningsmassen som faggruppe Bygg 

på Eiendom forvalter, utvikler og drifter, totalt utgjør 393 353 m2. Fra Eiendom får vi i august 

2013 opplyst at bygningsarealet er økt til ca. 413 000 m2. Ifølge eiendomssjefen har kommunen 

stort sett oversikt over alle bygg og har dårligst oversikt over bygg som brukes lite, eksempelvis 

lager. Enkelte bygg har kommunen ikke vært klar over at den eier. Andre ansatte ved eiendoms-

enheten opplyser imidlertid til revisjonen at de gjennom styringsprogrammet Facilit har oversikt 

over alle bygg bortsett fra boliger. Kommunens boliger har imidlertid boligkontoret oversikt over.  

 

Det er utarbeidet tilstandsvurderinger for en del av bygningsmassen. Eiendom legger til grunn at 

det ikke er behov for en detaljert tilstandsvurdering for hvert bygg, men i stedet en forenklet 

tilstandskartlegging av utsatte bygningsdeler. Kommunen gjør ikke tilstandsvurderinger hvert år. 

Eiendomsenheten legger til grunn at årlige tilstandsvurderinger av alle byggene er uforsvarlig 

kostnadskrevende; anslått kostnad på slik vurdering for hvert bygg er kr 80 000, som utgjør om 

lag 11-12 millioner kroner per år for hele bygningsmassen. Fire år er ifølge eiendomsenheten et 

meningsfylt intervall for tilstandsvurdering, da det er snakk om minimale endringer fra år til år for 

det enkelte bygg. Eiendom opplyser også at for nye bygg kan det ta mange år før det er behov for 

tilstandsvurdering. I første omgang har enheten målsetning om å utarbeide tilstandsvurderinger på 

den eldste bygningsmassen.    

 

I 2008 fikk Eiendom levert en rapport fra selskapet Multiconsult på tilstanden på den kommunale 

bygningsmassen i Tromsø. Ifølge enhetsleder oppdateres og endres oversikt over vedlikeholds-

etterslepet fortløpende. Kommunen jobber med å innarbeide et program som heter IK-Bygg, der 

man får frem status på de ulike byggene. Planen er å samkjøre det med styringsprogrammet 

Facilit, der vedlikeholdsaktiviteter kan legges inn. 

 

I tillegg til disse to programmene benyttes et tidligere arkiv- og tegningsprogram; Jonathan. 

Programmet inneholder tegninger av bygg og oversikt over alle kommunale bygg. Kommunen 

legger inn relevant informasjon, men informasjonen kan ikke være for detaljert, eksempelvis 

tilstandsnivå legges ikke inn. Det finnes ifølge enhetsleder ikke ett system som fungerer for alt 

innenfor FDV. Oversikt over bygningsmasse, tilstand, planlagte aktiviteter og budsjett/regnskap 

blir altså driftet gjennom flere ulike programmer.  

 

Revisors vurderinger 

Revisjonen oppfatter at kommunen gjennom elektroniske systemer har oversikt over bygnings-

massen, men at oppdaterte tilstandsvurderinger mangler for noen av bygningene. På forannevnte 

grunnlag vurderer vi kriteriet om oversikt over bygningsmasse og tilstandsvurderinger som delvis 

oppfylt.  

 

5.3 Livssyklus-/årskostnader  

Opplysninger om blant annet kostnader relatert til hvert bygg iht. NS 3454 gir ifølge beste praksis 

mulighet for å følge utviklingen av bygget over tid, for sammenligning mellom bygg og mot andre 

forvaltere, samt for avdekking av kostnadskrevende avvik og potensial for effektivisering.  
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Revisors funn 

Ifølge leder ved eiendomsenheten i Tromsø har kommunen ikke beregnet livssykluskostnader eller 

årskostnader for de bygningene kommunen har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for. 

Ifølge fagleder Bygg vil slike beregninger i praksis bety et eiendomsregnskap for hvert bygg, som 

bare på skoleområdet i Tromsø kommune ville utgjøre 35 regnskap. Eiendomsenheten gir uttrykk 

for å anse slike beregninger som lite hensiktsmessige, blant annet fordi store deler av 

bygningsmassen ikke er omsetningsbar. Ifølge ansatte ved enheten har års-/livssykluskostnader 

først og fremst nytteverdi når det gjelder beregning og fakturering av leieinntekter fra utleie 

eksternt og internt. For kommunen er dette relevant særlig i forbindelse med internhusleie. Fram 

til nå har det imidlertid ikke vært ønskelig å innføre internhusleie i Tromsø kommune. Samtidig 

bemerker eiendomsenheten at beregning av årskostnader og livssykluskostnader er nyttig i 

forbindelse med for eksempel planlagt vedlikehold og i tidligfasen av byggeprosjekter. Eiendom 

opplyser at de ikke har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til å beregne årskostnader og/eller 

livssykluskostnader.  

 

Det føres anleggsregnskap over driftskostnader for hvert enkelt bygg, men kommunen budsjetterer 

ikke på anleggsnivå. Kommunen opplyser å ha oversikt over drifts- og vedlikeholdskostnader per 

m2/bygning totalt og budsjetterer på et overordnet nivå, selv om planlagte aktiviteter legges inn på 

den enkelte bygningen i Facilit. Eiendomsenheten legger til grunn at KOSTRA-tall er det mest hensikts-

messige grunnlaget for utarbeiding av nøkkeltall. I KOSTRA inngår enkelte nøkkeltall for formålsbyggene.  

 

Revisors vurderinger 

På grunn av manglende beregninger av livssykluskostnader/årskostnader til drift og vedlikehold 

for hver enkelt bygning, vurderer revisjonen dette beste praksiskriteriet som ikke oppfylt.   

 

5.4 Oversikt over leietakere/brukere og deres langsiktige planer 

I henhold til beste praksis inngår data om brukere/leietakere og deres langsiktige planer for 

virksomheten i den tilstandsinformasjonen eiendomsforvalteren bør ha. Dette skal blant annet 

kunne gi informasjon om brukens mulige konsekvenser for lokalene. 

 

Revisors funn 

Etter det revisjonen får opplyst, har kommunen ikke en samlet oversikt over leietakere/brukere 

eller deres langsiktige planer og mulige konsekvenser planene har for lokalene. Imidlertid framgår 

det av skriftlige leieavtaler for hvert enkelt utleieobjekt hvem som er leietaker, og avtalene 

opplyser om bruksformål for lokalet. Videre regulerer leieavtalene leiers og utleiers plikter. 

Eiendom anfører imidlertid at utleie ikke er kommunens kjernevirksomhet, og at dette punktet 

etter deres mening derfor er av mindre relevans. 

 

Revisors vurderinger 

Informasjon som inngår i skriftlige leieavtaler, bidrar til å holde oversikt over leietakere/brukere 

og deres planer for bruken av lokalene, samt bruksplanenes mulige konsekvenser for byggene. 

Dette gjelder imidlertid bare for lokaler som kommunen leier ut. Tromsø kommune mangler en 

samlet skriftlig oversikt over brukere av alle bygg, langsiktige planer for de ulike virksomhetene 

og konsekvenser bruken kan ha for lokalene. På dette grunnlaget er revisjonens vurdering at beste 

praksiskriteriet om oversikt over byggenes leietakere/brukere og deres planer for lokalene, er 

delvis oppfylt.  
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5.5 Vedlikeholdsplaner/porteføljeplaner 

Tiltaksplanlegging er ifølge beste praksis en hovedkomponent i et godt planleggings- og styrings-

system for eiendomsforvaltningen. Godt løpende vedlikehold anses som lønnsomt, og kommunene 

bør utføre planlagt vedlikehold over år for å unngå verdiforringelse. Her står vedlikeholdsplaner 

sentralt.  

 

Revisors funn 

Eiendomsenheten legger til grunn at vedlikeholdsplaner bør bygge på såkalte porteføljeplaner, 

som dreier seg om eiendomsforvaltning, ikke bare vedlikehold. På tidspunktet for revisjonens 

undersøkelse har kommunen utarbeidet en porteføljeplan for helse- og omsorgsområdet. I denne 

porteføljeplanen fremkommer hvilke bygninger/eiendommer som skal utvikles fremover, hvilke 

eiendommer som skal avvikles, hvordan utvikling og avvikling skal skje, hvilke type eiendommer 

kommunen selv skal eie, og hvilke behov som kan dekkes av andre aktører. Eiendomsenheten 

opplyser at det også nylig er utarbeidet en slik type plan for barnehager. Kommunen har imidlertid 

ikke fått utarbeidet porteføljeplaner for hele eiendomsmassen.  

 

Eiendomsenheten utarbeider ikke konkrete vedlikeholdsplaner for hvert enkelt bygg, og enheten 

legger til grunn at dette heller ikke er nødvendig; eksempelvis trenger ikke et bygg som skal 

avvikles, en vedlikeholdsplan. Eiendom opplyser videre at det meste av vedlikeholdsaktiviteter på 

de enkelte byggene er lagt inn i styringsprogrammet Facilit. Gjennom Facilit er det også mulighet 

for å legge inn kostnader knyttet til vedlikeholdsaktivitetene. Ifølge enhetsledelsen er det viktig å 

skille mellom planlagt vedlikehold og reparasjon samt løpende vedlikehold, da reparasjoner og 

løpende vedlikehold inngår i driften av eiendommen.  

 

I de årlige budsjettforslagene legges rammene for utføring av vedlikeholdsarbeidet, og dette 

dekker ifølge kommunen de mest akutte vedlikeholdsbehovene. Eiendom opplyser at på grunn av 

manglende ressurser utføres i realiteten nesten ikke noe større, planlagt vedlikehold. Fra enhetens 

side anføres det også at det er liten forutsigbarhet i ressursene man får, noe som vanskeliggjør 

langsiktig planlegging. Enheten har opplevd blant annet at tildelte midler er blitt overført fra 

vedlikeholdsbudsjetter til andre tjenesteområder. 

 

Revisors vurderinger 

Revisjonen legger til grunn eiendomsenhetens oppfatning om at porteføljeplaner bør foreligge før 

vedlikeholdsplaner kan utarbeides, og vi vurderer at kommunen har iverksatt relevant arbeid i 

form av utarbeiding av porteføljeplaner. Når det gjelder Eiendoms registreringer av vedlikeholds-

tiltak i Facilit, oppfatter revisjonen at dette er tilknyttet løpende vedlikehold som inngår i driften 

av eiendommene, og ikke bare planlagt vedlikehold. Med henvisning til foranstående vurderer vi 

beste praksiskravet om vedlikeholdsplaner som delvis oppfylt.  

 

5.6 Kompetanse 

Riktig prioritering av bygningsvedlikehold krever ansatte med teknisk kunnskap og kompetanse 

innenfor eiendomsforvaltning, og at de ansatte får muligheten til å utvikle og vedlikeholde 

kompetansen, jf. beste praksis på området. 

 

Revisors funn 

Enhetsleder ved Eiendom er av den oppfatning at fagutdannelsen som tilbys i dag, ikke er god nok 

da pensumet ikke er tilstrekkelig innenfor området eiendomsforvaltning. Ansatte ved enheten 

opplyser at faget «profesjonell eiendomsforvaltning» er i hurtig utvikling, og at for kommunen 
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gjelder det at en «gammel» organisasjon er satt til å gjøre nye oppgaver. Generelt har eiendoms-

enheten problemer med å skaffe og beholde medarbeidere med tilstrekkelig fagkompetanse, også 

når det gjelder å få kvalifiserte ingeniører til å drifte byggene på en god måte. Det er ifølge 

Eiendom et overordnet problem at det offentlige må konkurrere med privat sektor om kvalifisert 

personell, og i denne kampen taper det offentlige på grunn av lønnsnivået. Eiendomsenheten har 

dyktige og godt kvalifiserte ansatte på området, men de har for få fagfolk til å ha kapasitet nok for 

å løse alle oppgavene. Kommunen må derfor kjøpe mange tjenester eksternt, ofte til høye priser. 

 

Enheten har ikke kompetanseutviklingsplan for de ansatte, men ansatte tilbys flere ulike kurs og 

etterutdannelser for å utvikle og vedlikeholde kompetanse. Eiendomssjefen opplyser at det finnes 

mange bra kurs de ansatte kan delta på, men at ikke alle benytter seg av disse tilbudene. Eiendom 

jobber med å utarbeide en bemanningskompetanseplan. Eiendom har også henvendt seg til NTNU 

og høgskolen i Narvik for å få hjelp til hvordan man kan rekruttere kompetent personell. 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av opplysninger fra eiendomsenheten er revisjonens vurdering at ansatte gis 

muligheter til å utvikle og vedlikeholde relevant kunnskap og kompetanse, men at kommunen ikke 

har lykkes i å rekruttere og vedlikeholde nødvendig kapasitet på fagfeltet eiendomsforvaltning. Vi 

vurderer derfor dette beste praksiskriteriet som delvis oppfylt.   

 

5.7 Konklusjon 

Tromsø kommune har system for planlegging og styring av bygningsvedlikehold. Systemet er 

under stadig utvikling, men enkelte avvik i forhold til utledet beste praksis på området gjør at det 

etter revisjonens vurdering per i dag ikke kan anses som tilfredsstillende. Kommunen har ikke 

oppdaterte mål og prioriteringer og mangler dermed en strategi for eiendomsforvaltningen. Andre 

mangler i systemet gjelder bygningsoversikt m/tilstandsvurderinger, beregning av livssyklus-

/årskostnader, oversikt over byggenes brukere, samt vedlikeholdsplaner for bygningsmassen. Til 

tross for eiendomsenhetens bestrebelser med å rekruttere fagpersonell og vedlikeholde 

kompetansen på FDV, har kommunen på tidspunktet for revisjonens undersøkelse ikke nødvendig 

faglig kapasitet på området. Mangel på fagfolk kan sammen med knapphet på økonomiske 

ressurser bidra til å forklare at kommunen ikke fullt ut oppfyller de utledete beste praksiskravene 

til et tilfredsstillende planleggings- og styringssystem for bygningsvedlikehold. 

  

Som det fremgår av dette kapittelet legger eiendomsenheten i Tromsø kommune til grunn at den 

anser enkelte av de anbefalte tiltakene i NOU 2004:22 som lite hensiktsmessige.  

 

 

  



KomRev NORD IKS Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Side:  

 
23 

6 RAPPORTERING OG BESLUTNINGSGRUNNLAG  

 

Har Tromsø kommune rapporteringsrutiner som sikrer folkevalgte tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen? 
 

 
 

6.1 Rapportering 

Rapporteringer fra administrasjonen/byrådet til politikerne bør gi innsikt i bygningsmassen med 

tilhørende vedlikeholdsbehov. Rapporteringene skal utgjøre gode beslutningsgrunnlag knyttet til 

eiendomsforvaltningen slik at politikerne blir i stand til å prioritere nødvendig vedlikehold. 

  

Revisors funn 

Økonomisk rapportering på FDV-området i Tromsø kommune gjøres i forbindelse med års-

regnskap og årsmelding. Eiendomsenheten har omlag fire sider i årsmeldingen der alt skal 

beskrives. I tillegg utarbeider enheten statusrapporter til byrådet hvert kvartal. Leder ved 

eiendomsenheten har diskutert med byrådet hvordan rapporteringen fra eiendomsenheten til byråd 

for finans skal være, men det er ikke helt avklart hva som kan gjøres for å forbedre rapporteringen. 

Andre ansatte ved Eiendom som revisjonen har vært i møte med, uttaler at rapporteringene bør 

fokusere mer på økonomi og avvik enn det som har vært gjort hittil. 

 

Tromsø kommune har ingen rapportering fra administrasjonen til kommunestyret med samlet 

oversikt over byggene, men det er utarbeidet en detaljert plan for helse- og omsorg i særskilt 

prosjekt; Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg 2012 – 2032. 

 

Årsmeldingene for Tromsø kommune ligger på et overordnet nivå med liten grad av detaljering, 

og de gir ikke oversikt over tilstanden på bygningsmassen eller konsekvenser av mangelfullt 

bygningsvedlikehold. Av årsmeldingen for 2012 framgår følgende når det gjelder vedlikehold og 

utbedring av kommunens bygninger:  

 

“Arbeidene med fasaderehabilitering, vindusutskifting og reparasjoner av yttertak på Borgtun 

skole ble påbegynt i 2012 og skal ferdigstilles i juli 2013.  

 

I 2012 ble også fasaderehabiliteringen på deler av Tromsdalen skole avsluttet. Det gjenstår 

imidlertid fortsatt mye utvendig rehabilitering, spesielt av skolens eldre deler.  

Revisjonskriterier: 
 

 Administrasjonen/byrådet bør rapportere på tilstand på kommunens bygninger, med forslag til 

prioriteringer og beregnede utbedringskostnader 

o Byrådets forslag til årsmelding bør inneholde informasjon om tilstanden på bygningsmassen  

o Administrasjonen bør ha beregnet størrelsen på vedlikeholdsetterslep for bygningsmassen 

o Administrasjonens økonomirapporter og forslag til årsmelding bør informere om 

måloppnåelse og utvikling på FDV-området 

 Utgifter og inntekter innenfor FDV-området skal være innarbeidet i byrådets forslag til økonomiplan 

og årsbudsjett 

 I forslaget til økonomiplan bør FDV-området være oversiktlig og vise beregnet behov for  

bygningsvedlikehold med forventede utgifter samt inntekter 
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Store deler av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet gikk også i 2012 med til akutte reparasjoner og 

løpende vedlikehold av tekniske anlegg på byggene. Det er fortsatt begrensede midler til planlagte 

vedlikeholdstiltak.” 

 

Revisor legger til grunn at innholdet i kommunens årsmelding er identisk med det som ligger i 

administrasjonens/byrådets forslag til politikerne.  

 

Ansatte ved Eiendom opplyser til revisjonen at byrådet har signalisert forenkling av kommunens 

årsmelding for kommende år. I den nye og forkortede årsmeldingen får eiendomsenheten 

disponere totalt to sider, hvorav anslagsvis ei halv side går til felles innledning for hele enheten. 

De resterende 1,5 sider blir disponibelt til rapportering av virksomheten innafor Bygg og de andre 

faggruppene tilsammen siste år. Den nye og forenklede årsmeldingen kan suppleres med vedlegg. 

 

Kommunen har ikke beregnet størrelsen på vedlikeholdsetterslepet siden 2008 da PwC og 

Multiconsult leverte forannevnte rapport som viste det totale etterslepet på bygningsmassen.  
 

Eiendomsenhetens kvartalsrapporter til byrådet er mer omfattende enn årsmeldingene når det 

gjelder tilstandsinformasjon om bygningsmassen. Kvartalsrapporten Status eiendom – september 

2012 er på 44 sider, men dette inkluderer mye mer enn det som gjelder faggruppe Bygg. Bakgrunn 

for rapporten framgår innledningsvis:  

 

“Denne tredje statusrapporten for Eiendom 2012 gir en orientering om pågående arbeider i 

enheten Eiendom og er utarbeidet som en orientering til byråd for finans. Rapporteringsdato er pr 

15. september. Hensikten er både å gi byråden en orientering om status for pågående arbeider og 

som grunnlag for diskusjon med og for videre føringer for enhetens arbeid. Orienteringen som 

vedlegges er som vanlig delt i to avsnitt. Første del omhandler de oppgaver som løses innenfor 

driftsbudsjettet, mens den andre delen omhandler de oppgaver som finansieres gjennom 

investeringsbudsjett.” 

 

Om Bygg – FDV står det følgende:  

 

“Bygningsmassen i Tromsø kommune har fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep. Begrensede 

midler bidrar til at Eiendom i hovedsak fokuserer på drift av bygningsmassen. Av et totalt budsjett 

til vedlikehold og driftstiltak på kr. 51 mill går over 85 % av budsjettet fortsatt til akutte 

reparasjoner og driftstiltak. Det meste er basert på kjøpte tjenester fra våre service- og 

rammeavtalepartnere. Med teknisk drift forstås reparasjon og utbedringer av tekniske anlegg som 

ventilasjonsanlegg, belysning, alarmsystemer, heiser og øvrige el anlegg. Bare mindre deler av 

budsjettet går til verdibevarende vedlikehold.  

 

Nytt forvaltningsverktøy “Facilit” er etter hvert kommet i bruk for planlegging av tiltak. Det 

gjenstår fortsatt en del før alle er fortrolig med verktøyet, og den nye arbeidsformen dette krever. 

Innen årsskiftet skal samtlige benytte dette verktøyet til vedlikeholdsplanlegging.” 

 

Kvartalsrapporten Status eiendom – september 2012 redegjør i tillegg blant annet om framdriften i 

større rehabiliteringsprosjekter og om prioriterte tiltak høsten 2012, og den gir informasjon om 

økonomien i rehabiliteringsprosjekter samt økonomisk status for enheten i forhold til budsjett. 

 

I kvartalsrapporten redegjøres det også for hvilke typer bygg som forvaltes av Eiendom, og 

rapporten inneholder en gjennomgang av budsjett på bygg som driftes. Tabell 1 og 2 gir oversikt 

over bygg og planlagte tiltak. 



KomRev NORD IKS Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Side:  

 
25 

Tabell 1: Kommunale bygninger Areal og antall 

 
 
Tabell 2: Planlagte større vedlikeholdstiltak 2012 

 
Når det gjelder rapportering i forbindelse med enkeltsaker, mener eiendomssjefen at de har for 

dårlige interne rapporteringsrutiner. Byrådet har ikke uttrykt klart hvordan de ønsker at denne 

rapporteringen skal være.  

 

Eiendomssjefen sier videre i intervju med revisjonen at kommunen ligger godt an med tanke på 

tilstandsgrad (teknisk tilstand) på skole og barnehage, men ligger dårlig an på helse og omsorg. 

Hun uttrykker at det er et problem med tilstandsvurderingene av byggene at disse ikke sier noe om 

funksjonell egnethet. Videre sier hun at hun savner mulighet for mer jevnlige rapporteringer.  

 

Revisors vurderinger 

Etter revisjonens vurdering rapporterer administrasjonen/byrådet til folkevalgte på måloppnåelse 

og utvikling på FDV-området. Forslaget til årsmelding inneholder imidlertid ikke rapport om 

tilstand på bygningsmassen, og samlet vedlikeholdsetterslep er ikke beregnet siden 2008. 

Revisjonen vurderer på dette grunnlaget de utledete rapporteringskriteriene som delvis oppfylte. 
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6.2 Økonomiplan og årsbudsjett 

Også i forslag til økonomiplan/årsbudsjett er det viktig å tilføre beslutningstakerne på politisk nivå 

relevant informasjon om bygningsmassen og om ressursbehovet når det gjelder nødvendig og 

verdibevarende bygningsvedlikehold Økonomiplanforslagene skal sette politikerne i stand til å 

gjøre nødvendige prioriteringer. 

 

Revisors funn 

I byrådets forslag til økonomiplan 2012-2015 ligger inntekter og utgifter knyttet til bygg inn under 

Tjenesteramme 2002 Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste. Det er også gjort statusbeskrivelser av 

rammen, og utfordringer er drøftet. Netto tjenesteramme for 2012 er fordelt som vist i tabell 3, og 

fordelingen i årsbudsjettet for 2013 framgår av tabell 4. 

 

  
Tabell 3: Oversikt tjenesteramme 2002: Bygg eiendomsdrift og boligtjeneste. Økonomiplan 2012-2015 
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Tabell 4: Oversikt tjenesteramme 2002: Bygg eiendomsdrift og boligtjeneste. Årsbudsjett 2013 

 
 

Økonomiplanforslaget på rammeområdet er drøftet i tilhørende tekst, og vi har gjort tekstutdrag 

som vises nedenfor: 

 

 
 

 
 

 

Byrådets/administrasjonens forslag til økonomiplan for Tromsø kommune 2012-2015 inneholder 

ikke beregninger av vedlikeholdsbehov. Det viser heller ikke inntektsberegninger. Budsjett-

rammen vedtas på et overordnet nivå, og FDV inngår i samlet tjenesteramme for bygg, 

eiendomsdrift og boligtjeneste, jf. tabellene ovenfor.  

 

Ansatte ved Eiendom opplyser til revisjonen at de i de årlige budsjett-/økonomiplanprosessene 

formidler til byrådet enhetens utfordringer, herunder konsekvenser av manglende vedlikehold av 

kommunens bygninger. 
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Revisors vurderinger 

Utgifter og inntekter innenfor FDV-området er innarbeidet i byrådets forslag til økonomiplan og 

årsbudsjett i tråd med revisjonskriteriet. Slik kommunens økonomiplan er bygd opp, er inntekter 

og utgifter framstilt på et overordnet nivå, dvs. at det ikke gir oversikt over FDV-området spesielt. 

Dette sammen med at administrasjonens/byrådets økonomiplanforslag ikke viser beregnet behov 

for bygningsvedlikehold, gjør at vi vurderer de utledete kriteriene for beste praksis når det gjelder 

økonomiplan-/årsbudsjettforslaget, som delvis oppfylte. 

 

6.3 Konklusjon 

Tromsø kommune har rapporteringsrutiner som ikke fullt ut sikrer de folkevalgte tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen. Denne konklusjonen bygger på vurdering av 

informasjonen som administrasjonen/byrådet gir i kvartalsrapporteringer, forslag til årsmelding/ 

årsregnskap og i forbindelse med årsbudsjett/økonomiplan. For å ha oppfylt de utledete beste 

praksiskriteriene på området, måtte byrådet ha rapportert til kommunestyret om bygningsmassens 

tilstand og vedlikeholdsetterslep, samt beregnet ressursbehovet til verdibevarende vedlikehold av 

kommunens bygninger. 
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7 RESSURSBRUK PÅ EIENDOMSFORVALTNING  

 

Hvordan har ressursbruken på området utviklet seg i Tromsø kommune de siste årene? 

Hvordan er Tromsø kommunes ressursbruk på området i forhold til sammenliknbare 

kommuner og landet utenom Oslo? 

7.1 Utvikling i ressursbruk 

 
Tabell 5. Utvikling i tjenesteramme 2002  

Tjenesteområde År Regnskap Budsjett 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2003 185 848 029 135 610 000 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2004 108 620 399 91 506 000 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2005 139 276 703 144 408 334 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2006 194 512 231 168 801 335 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2007 228 356 949 187 159 263 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2008 255 399 529 204 065 160 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2009 257 175 444 218 559 563 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2010 293 724 151 223 381 563 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2011 299 442 251 346 112 311 

2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste 2012 350 499 545 333 038 311 

    
 

2 312 855 36 2 052 641 840 

Kilde: Regnskap Tromsø kommune. 

 

Tabell 5 viser utviklingen i regnskapstall for Tromsø kommune på tjenesteramme 2002 – bygg- og 

eiendomsdrift og boligtjeneste fra 2003 til 2012. Tabellen viser en økning i forbruket på 

tjenesterammen fra 185 848 029 kroner i 2003 til 350 499 545 kroner i 2012. En del av endringen 

kan knyttes opp mot endret regnskapsføringspraksis i kommunen, altså hvilke områder som inngår 

i tjenesterammen. Fra og med 2008 inngår imidlertid de samme virksomhetsområdene i 

tjenesteramme 2002, og tallene skal dermed være sammenliknbare. Fra 2008 har faktisk 

ressursbruk på tjenesterammen økt med ca. 95 millioner kroner, herunder 63,4 millioner kroner 

tilknyttet avskrivninger, finansutgifter/-inntekter, og mva-refusjon på investeringer. Omlag 32 

millioner kroner er tilknyttet pris- og lønnsjusteringer, merutgifter til strøm, tiltakspakke fra staten 

og ekstrabevilgning FDV. Ansatte ved Eiendom understreker at tjenesteramme 2002 omfatter mer 

enn forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger. For eksempel inngår driften av 

Fagrent i tjenesteramme 2002. Eiendom opplyser at enhetens budsjettansvar innenfor 

tjenesteramme 2002 utgjorde ca 146 millioner kroner av totalen på ca 333 millioner kroner i 2012. 

 

Tabell 6 er basert på KOSTRA-tall, og viser hvor mye av kommunens netto driftsutgifter som går 

til kommunal eiendomsforvaltning. Kommunal eiendomsforvaltning omfatter i KOSTRA 

funksjonene 121, 130, 221, 222, 261, 381 og 386.  Prosenttallene gir en indikasjon på hvor høyt 

eiendomsforvaltningen ble prioritert i Tromsø kommune fra og med 2008 til og med 2012. Mens 

12,3 % av netto driftsutgift gikk til eiendomsforvaltningen i 2008, sto netto driftsutgift til 

eiendomsforvaltning for snaue 11 % av total netto driftsutgift  i 2012. 
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Tabell 6: Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 
Tromsø kommune 
 2008 2009 2010 2011 2012 

%-
økning 

Netto driftsutgifter, kommunal 
eiendomsforvaltning, 250 521 000 284 729 000 322 547 000 334 732 000 341 043 000 

 
36,4 

Netto driftsutgifter i alt 2 025 183 000 2 077 997 000 2 229 302 000 2 907 611 000 3 111 462 000 
53,6 

Andel av netto driftsutgifter til 
Eiendomsforvaltningen i % 12,3 13,7 14,4 11,5 11 

Kilde: KOSTRA 

 

Det fremgår av tabell 6 at prioriteringen av eiendomsforvaltning var avtakende fra 2010 til 2012. 

På tross av at den kommunale eiendomsforvaltningens andel av kommunens totale netto 

driftsutgifter sank fra 2008 til 2012, økte netto driftsutgift til eiendomsforvaltning målt i kroner. 

Dette skyldes i stor grad økte finansutgifter, avskrivninger, merutgifter til strøm, samt lønns- og 

prisvekst. I femårsperioden tabell 6 viser til, var det i 2009 og 2010 at Tromsø kommune brukte 

høyest andel av totale netto driftsutgifter på kommunal eiendomsforvaltning. Dette har ifølge 

Eiendom med finanskrisen å gjøre. Tromsø kommune v/ Eiendom fikk overført 41 millioner 

kroner i tiltaksmidler fra staten, hvorav 25,9 millioner kroner gikk til tjenesteramme 2002. Det ble 

utført arbeid for 15,9 millioner kroner i 2009 og 10,8 millioner kroner i 2010. Dette økte 

vedlikeholdspostene disse to årene.  

 

7.1.1 Oppsummering ressursbruk 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune har totalt sett økt fra ca. 250 

millioner kroner i 2008 til 341 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 36,4 %, som i stor 

grad skyldes økte finansutgifter, avskrivninger, merutgifter på strøm, og lønns- og prisvekst. Netto 

driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning målt som andel av kommunens netto driftsutgifter 

totalt sank imidlertid fra 12,3 % til 11 % i perioden 2008-2012.  

 

7.2 Sammenliknende KOSTRA-analyse 

 

Å sammenlikne ressursbruk innenfor FDV-området er utfordrende. Dette skyldes flere forhold. 

Den eneste datakilden for denne typen analyser er KOSTRA. I KOSTRA er det mulig å 

sammenlikne kommuners ressursbruk (prioritering), produktivitet og til en viss grad kvalitet. 

KOSTRA har imidlertid sine begrensninger, og FDV-sektoren er et komplisert tjenesteområde å 

gjøre KOSTRA-analyser i. KOSTRA-tallene for denne sektoren er fortsatt preget av mange 

skjønnsvurderinger, for eksempel når det gjelder skillet mellom drifts- og investeringsutgifter eller 

mellom drift og vedlikehold. Som vi viser til i kapittel 3.3 er heller ikke rapporteringen fra 

kommunene inn til KOSTRA lik i alle kommuner, noe som i denne undersøkelsen har medført at 

vi har måttet avgrense sammenlikningene vesentlig.  

 

I det følgende sammenlikner vi Tromsø kommune med KOSTRA-gruppe 13, gjennomsnittet for 

ASSS-nettverket og gjennomsnittet i landet utenom Oslo. SSB har påpekt at sammenlikning med 

KOSTRA-gruppen er det mest hensiktsmessige. Tromsø kommune er imidlertid med i ASSS-

nettverket, og vi vurderer gjennomsnittet i dette nettverket som en like hensiktsmessig enhet å 

sammenlikne Tromsø med. Her i kapittel 7.2 tar vi hovedsak utgangspunkt i 2011 og 2012-tall, 

men vi supplerer med eldre tall i noen av sammenlikningene.  
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7.2.1 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning 

 
Diagram 1: Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, per innbygger. 2011. 

 
Kilde: KOSTRA og Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 
Diagram 2: Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, per innbygger. 2012. 

 
Kilde: KOSTRA og Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 

Det fremgår av diagram 1 og 2 at Tromsø kommune i 2011 og i 2012 hadde høyere netto 

driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger enn både KOSTRA-gruppe 13 

(KG13), gjennomsnittet for ASSS-kommunene og landet for øvrig
10

. Det synes å være to 

hovedårsaker til at Tromsø kommune bruker mer på eiendomsforvaltningen enn 

sammenlikningsmålene. Den ene er høye energikostnader. Den andre hovedårsaken kan være at 

Tromsø kommune dekker et stort geografisk område, og at kommunen har en mer desentralisert 

bygningsmasse sammenliknet med gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket.
11

 Det kan videre 

tenkes at driften av eiendomsforvaltningen av ulike årsaker krever mindre ressurser i andre 

kommuner.  

                                                 
10

 “Landet” (høyre kolonne i diagram 1 og 2) inkluderer ikke Oslo. 
11

 Som vi viser nedenfor tyder for eksempel KOSTRA-indikatoren antall elever pr. kommunale grunnskole på dette. 
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Diagram 3: Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning, per innbygger, 2009-2012 

 
Kilde: KOSTRA og Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 

Diagram 3 viser netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per innbygger i Tromsø kommune og 

KG13 i de fire siste årene. Utgiftene økte, både i Tromsø kommune og KG13, særlig fra 2009 til 

2011. Forskjellen mellom Tromsø kommune og KG13 var større i 2012 enn i 2009. Tabellen 

tydeliggjør nok først og fremst at det stadig blir dyrere å forvalte, drifte og vedlikeholde den 

kommunale eiendomsmassen. Som vi viser nedenfor, kan ikke økningen i netto driftsutgift ses 

som uttrykk for økende prioritering av dette tjenesteområdet i Tromsø kommune.  

 
Diagram 4: Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning pr. m² 2012. 

 
Kilde: KOSTRA og Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 

Diagram 4 viser at Tromsø kommunes korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per 

kvadratmeter i 2012 var høyere enn for samtlige sammenlikningsenheter. Indikatoren skal i 

utgangspunktet vise produktiviteten i eiendomsforvaltningen. Hvorvidt høye eller lave verdier på 

denne produktivitetsindikatoren er gunstig eller ugunstig, er en vurderingssak. Eksempelvis vil 

mye vedlikehold bidra til høyere verdi på indikatoren, mens mindre vedlikehold vil bidra til lavere 
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verdi. Samtidig kan andre deler av kommunens eiendomsforvaltning bidra til høy eller lav verdi i 

indikatoren i diagram 4, for eksempel organisering, energiutgifter eller liknende.   

 

I indikatoren diagram 4 viser, blir de korrigerte brutto driftsutgiftene til eiendomsforvaltning delt 

på antall kvadratmeter formålsbygg
12

. Som tabell 7 på neste side viser, utgjør Tromsø kommunes 

skolelokaler over halvparten av kommunens formålsbygningsareal. KOSTRA-indikatoren vi viser 

i diagram 5 tydeliggjør at Tromsø kommune i 2012 hadde et vesentlig lavere antall elever per 

kommunale skole enn gjennomsnittlig for  i KG13.   

 
Diagram 5. Elever per kommunale skole, 2012. Tromsø kommune og KG13 

 
Kilde: KOSTRA 

 

Av Kommunerapport for ASSS-nettverket 2013 fremgår det at Tromsø kommune hadde færrest 

elever per kommunale grunnskole av alle ASSS-kommunene. Dette kan bety at Tromsø kommune 

går glipp av en del stordriftsfordeler i eiendomsforvaltningen, sammenliknet med kommunene vi 

her sammenlikner Tromsø med. I tillegg er det gode grunner til å anta klimaet i Tromsø påfører 

kommunen større utgifter til eiendomsforvaltning, sammenliknet med gjennomsnittskommunen i 

både KG13 og ASSS-nettverket. 

  

                                                 
12

 Kommunale formålsbygg er administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale 

idrettsbygg og kommunale kulturbygg. 
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7.2.2 Arealfordeling eiendomsmassen  

Tabell 7: Arealfordeling eiendomsmasse Tromsø kommune 

 
2009 2010 2011 2012 Prosent-

fordeling, 
formålsbygg 

2012 Samlet areal alle bygg m2
13

 359 012 361 003 365 068 393 353 

Samlet areal på formålsbyggene 274 457 267 178 290 854 278 544 100 % 

Samlet areal på leide formålsbygg  15 335 6 667 14 835 (5,3 %) 

Areal på eide administrasjonslokaler  16 441 11 106 11 589 11 587 4,2 % 

Areal på eide førskolelokaler 22 103 25 997 27 904 25 997 9,3 % 

Areal på eide skolelokaler 154 300 153 522 168 194 163 173 58,6 % 

Areal på eide institusjonslokaler 45 367 38 394 39 194 39 628 14,2 % 

Areal på eide kommunale idrettsbygg 28 342 25 979 25 881 25 979 9,3 % 

Areal på eide kommunale kulturbygg 7 904 12 180 18 092 12 180 4,4 % 

Kilde: KOSTRA og Tromsø kommune. 

 

Som vi ser av tabell 7 har det samlede arealet på Tromsø kommunes bygningsmasse økt de siste 

årene. Samlet areal på formålsbyggene økte fra 2009 til 2012, men var noe lavere i 2012 enn i 

2011. Kommunalt eide skolelokaler utgjør den største arealandelen (58,6 %) av formålsbyggene i 

Tromsø kommune. I kategorien alle bygg inngår, foruten formålsbyggene, blant annet 

omsorgsboliger tilhørende pleie- og omsorgssektoren. Omsorgsboligene utgjør en relativt stor del 

av de “andre byggene”.  

 

7.2.3 Oppsummering KOSTRA-analyse 

Tromsø kommune brukte i perioden vi tar for oss i kapittel 7.2, generelt mer penger på 

eiendomsforvaltning enn hva som er tilfellet for gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, ASSS-

snittet og snittet for landet. Viktige årsaker til at Tromsø brukte mer på eiendomsforvaltning per 

innbygger, var antakeligvis at kommunen hadde høye energikostnader og relativt mange bygg sett 

i forhold til antall brukere.  Disse forholdene bidro antakelig også til den noe lavere 

produktiviteten i den kommunale eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune, sammenliknet med 

gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket. 

 

  

                                                 
13

 Dette er kommunens egne tall. 
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7.3 Vedlikehold av bygg  

 

Vedlikehold (drift) eller påkostning (investering)? 

Vedlikeholdskostnader er definert som kostnader som er nødvendige for å opprettholde 

byggverket på en tilsvarende standard som da det var nytt. Eksempelvis er utskiftning av 

bygningskomponenter som vinduer, dører, vegger, tak, gulv ventilasjon, elektriske anlegg m.m. 

tilsvarende opprinnelig standard, å betrakte som vedlikehold ifølge definisjonene i Norsk Standard 

og i regnskapsforskriftene (FOBE, 2006:11). Bygninger som forfaller, blir enten revet eller de 

gjennomgår rehabilitering. Ved rehabilitering blir bygningene ofte bygget om og oppgradert med 

henblikk på nye brukerbehov og/eller offentlige krav. I sammenheng med slike oppgraderinger tas 

også forsømt vedlikehold igjen. Forutsetningen for at dette skal regnskapsføres som drift 

(herunder bygningsvedlikehold), er at formålet med investeringene er å gi bygget en standard 

tilsvarende det det opprinnelig hadde. Dersom bygget oppgraderes til en bedre standard enn det 

som har vært tidligere, regnes det som en påkostning og skal regnskapsføres som investering.  

 

7.3.1 Vedlikeholdsetterslep 

Den siste helhetlige undersøkelsen av vedlikeholdsetterslepet i Tromsø kommune ble gjort i 2008 

av PwC og Multiconsult, som del av en landsomfattende kartlegging i kommunesektoren
14

. I 

rapporten fra undersøkelsen er det beregnet vedlikeholdsetterslep på kort og lang sikt og i henhold 

til to ulike ambisjonsnivå, hvorav ambisjonsnivå A er det høyeste. Ambisjonsnivå A er definert på 

følgende måte: 
 

 
 

 

Ambisjonsnivå B er definert på følgende måte. 
 

 
 

 

                                                 
14

 Beregningen er gjort for et utvalg av kommuner og fylkeskommuner. For mer om detaljene i beregning av 

vedlikeholdsetterslep, se rapporten fra PwC og Multiconsult. 
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I henhold til ambisjonsnivå A var det i 2008 et totalt vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren på 

142 milliarder kroner, eller ca. 4 400 kroner per kvadratmeter. Ambisjonsnivå B viser noe lavere 

tall. Her er det totale etterslepet beregnet til ca. 94 milliarder kroner eller 2 900 kroner per 

kvadratmeter. Rapporten konkluderer altså med at det er et omfattende vedlikeholdsetterslep i 

kommunesektoren i Norge. Vedlikeholdsetterslepet som ble beregnet for Tromsø kommune, er 

gjengitt i tabell 8.  

 
Tabell 8: Vedlikeholdsetterslep Tromsø kommune. 2008.  

 
Kilde: PwC og Multiconsult, 2008 

 

Det totale beregnede vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen i Tromsø kommune var i 2008 på 

ca. 1,65 milliarder kroner på ambisjonsnivå A. Dette tilsvarer 4 873 kroner pr. kvadratmeter. 

Etterslepet på kort sikt var beregnet til 426 300 000 kroner, som utgjør 259 kroner pr. kvadrat-

meter. Målt ut ifra ambisjonsnivå B hadde Tromsø kommune et totalt vedlikeholdsetterslep på kr 

1 103 000 000 i 2008, som utgjør 3 258 kroner pr. kvadratmeter. Tromsø kommune hadde dermed 

et større vedlikeholdsetterslep enn gjennomsnittet for kommune-Norge, uavhengig om det 

vurderes etter ambisjonsnivå A eller B. Tromsø kommune hadde imidlertid et noe lavere kortsiktig 

vedlikeholdsetterslep. For å illustrere etterslepet ser vi nærmere på tilstandsgradene som ligger til 

grunn for beregningen. 

 

Diagram 6 og 7 viser prosentvis fordeling av areal fordelt på tilstandsgradene 0, 1, 2 og 3, der 

tilstandsgrad 0 er best og tilstandsgrad 3 er dårligst. Tilstandsgradene 0 og 1 er på “den gode 

siden”, mens 2 og 3 angir behov for tiltak. Diagrammene nedenfor viser tilstandsgradenes 

prosentandeler for Tromsø kommunes kartlagte bygningsmasse og gjennomsnitt for 

bygningsmassen til de 127 kartlagte kommunene/fylkeskommunene.  

 
Diagram 6 og 7: Tilstand på bygningsmasse, alle deltakende kommuner og Tromsø kommune. 2008   

 

 
Kilde: PwC og Multiconsult, 2008 
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Tromsø kommune hadde i 2008 en bygningsmasse der 44 % var på “den gode” siden, mens 66 % 

var på den “dårlige” siden. Snittet for landet var 61 % på “den gode siden” og 39 % på “den 

dårlige” siden. Tromsø hadde også et høyere prosenttall med laveste tilstandsgrad. Det er altså 

færre bygg i den kommunale eiendomsmassen i Tromsø kommune som har god tilstandsgrad enn 

tilfellet er for gjennomsnittet for de deltakende kommunene. 

 

Planlagt eller løpende vedlikehold?  

Av midlene Tromsø kommune budsjetterer til vedlikehold, går noe til planlagt vedlikehold og noe 

til drift (akutt vedlikehold). Ansatte ved Eiendom opplyser at det er vanlig at planlagt vedlikehold 

reguleres ned til fordel for løpende vedlikehold. Skildringer fra enhetens ansatte er blant annet 

som følger: “Realiteten er vel at store deler av tildelte midler til byggrammen har gått til løpende 

vedlikehold (drift)”, og videre: “Planlagt vedlikehold må ofte vike for driftstiltak når ressursene er 

begrenset. Sikkerhet, stabil drift, forebyggende driftsavbrudd og inneklima/miljø, vil normalt ha 

prioritet foran planlagt vedlikehold”.  

 

Som vist innledningsvis i rapporten vil såkalte reparasjonskostnader kunne avta med økt 

vedlikeholdsinnsats, men ikke nødvendigvis proporsjonalt med vedlikeholdet. Planmessig 

vedlikehold opp til et visst nivå vil føre til redusert skadehyppighet og -omfang. Eiendomsutvalget 

konkluderer blant annet med at ”det er dårlig totaløkonomi å vedlikeholde eiendom dårlig” (NOU 

2004; 22 s. 40). 

 

7.3.2 Oppsummering vedlikehold av bygg 

Tromsø kommunes vedlikeholdsetterslep er større enn gjennomsnittlig for landets kommuner. Det 

synes å være vanlig at midler avsatt til vedlikehold i hovedsak brukes til driftsoppgaver og 

løpende vedlikehold i Tromsø kommune. Konsekvensen av dette er at midlene til planlagt 

vedlikehold er svært begrensede.  

 

7.4 Oppsummering økonomiske rammebetingelser og ressursbruk 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune har totalt sett økt fra ca. 250 

millioner kroner i 2008 til 341 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 36,4 %, som i stor 

grad skyldes økte finansutgifter, avskrivninger, merutgifter på strøm, og lønns- og prisvekst. Netto 

driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning målt som andel av kommunens netto driftsutgifter 

totalt sank imidlertid fra 12,3 % til 11 % i perioden 2008-2012.  

 

Tromsø kommune brukte i perioden vi tar for oss i kapittel 7.2 generelt mer penger på 

eiendomsforvaltning enn hva som er tilfellet for gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, ASSS-

snittet og snittet for landet. Viktige årsaker til at Tromsø brukte mer på eiendomsforvaltning per 

innbygger, var antakeligvis at kommunen hadde høye energikostnader og relativt mange bygg sett 

i forhold til antall brukere.  Disse forholdene bidro antakelig også til den noe lavere 

produktiviteten i den kommunale eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune, sammenliknet med 

gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket. 

 

Tromsø kommunes vedlikeholdsetterslep er større enn gjennomsnittlig for landets kommuner. Det 

synes å være vanlig at midler avsatt til vedlikehold i hovedsak brukes til driftsoppgaver og 

løpende vedlikehold i Tromsø kommune. Konsekvensen av dette er at midlene til planlagt 

vedlikehold er svært begrensede.  
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8 OPPSUMMERING 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Tromsø kommunes system for planlegging og styring av 

bygningsvedlikehold er under stadig utvikling, og enkelte avvik i forhold til utledet beste praksis 

på området gjør at systemet etter revisjonens vurdering per i dag ikke kan anses som 

tilfredsstillende. Kommunen har ikke oppdaterte mål og prioriteringer og mangler dermed en 

strategi for eiendomsforvaltningen. Andre mangler i systemet gjelder bygningsoversikt med 

tilstandsvurderinger, beregning av livssyklus-/ årskostnader, oversikt over byggenes brukere, samt 

vedlikeholdsplaner for bygningsmassen. Til tross for eiendomsenhetens bestrebelser med å 

rekruttere fagpersonell og vedlikeholde kompetansen på FDV, har kommunen på tidspunktet for 

revisjonens undersøkelse ikke nødvendig faglig kapasitet på området. Mangel på fagfolk kan 

sammen med knapphet på økonomiske ressurser bidra til å forklare at kommunen ikke fullt ut 

oppfyller de utledete beste praksiskravene til et tilfredsstillende planleggings- og styringssystem 

for bygningsvedlikehold.  

 

Beste praksiskravene som revisjonen har lagt til grunn for vurdering av kommunens planleggings- 

og styringssystem for bygningsvedlikehold, er utledet hovedsakelig fra NOU 2004:22 om 

eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. Det fremgår av revisjonens rapport fra undersøkelsen 

at eiendomsenheten i Tromsø kommune anser enkelte av de anbefalte tiltakene i NOU 2004:22 

som lite hensiktsmessige.  

 

Når det gjelder Tromsø kommunes rapporteringsrutiner, konkluderer revisjonen med at dissse ikke 

fullt ut sikrer de folkevalgte tilstrekkelig beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen. 

Konklusjonen bygger på vurdering av informasjonen som administrasjonen/byrådet gir i 

kvartalsrapporteringer, forslag til årsmelding/årsregnskap og i forbindelse med årsbudsjett/ 

økonomiplan. For å ha oppfylt de utledete beste praksiskriteriene på området, måtte byrådet også 

ha rapportert til kommunestyret om bygningsmassens tilstand og vedlikeholdsetterslep, samt 

beregnet ressursbehovet til verdibevarende vedlikehold av kommunens bygninger. 

 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune har totalt sett økt fra ca. 250 

millioner kroner i 2008 til 341 millioner kroner i 2012. Dette er en økning på 36,4 %, som i stor 

grad skyldes økte finansutgifter, avskrivninger, merutgifter på strøm, og lønns- og prisvekst. Netto 

driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning målt som andel av kommunens netto driftsutgifter 

totalt sank imidlertid fra 12,3 % til 11 % i perioden 2008-2012.  

 

Tromsø kommune brukte i perioden våre undersøkelser gjelder, generelt mer penger på 

eiendomsforvaltning enn hva som er tilfellet for gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, ASSS-

snittet og snittet for landet. Viktige årsaker til at Tromsø bruker mer på eiendomsforvaltning per 

innbygger, var antakeligvis at kommunen hadde høye energikostnader og relativt mange bygg sett 

i forhold til antall brukere.  Disse forholdene bidro antakelig også til den noe lavere 

produktiviteten i den kommunale eiendomsforvaltningen i Tromsø kommune, sammenliknet med 

gjennomsnittene i KG13 og ASSS-nettverket. 

 

Tromsø kommunes vedlikeholdsetterslep er større enn gjennomsnittlig for landets kommuner. Det 

synes å være vanlig at midler avsatt til vedlikehold i hovedsak brukes til driftsoppgaver og 

løpende vedlikehold i Tromsø kommune. Konsekvensen av dette er at midlene til planlagt 

vedlikehold er svært begrensede.  
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9 HØRING 

 

Revisjonen sendte rapporten på høring til Tromsø kommune den 20. desember 2013. Kommunen 

v/Eiendom sendte høringssvar til revisjonen innen fristen den 13. januar 2014. Høringssvaret i sin 

helhet følger rapporten som vedlegg.  

 

Revisjonen har innarbeidet tre av kommentarene fra Eiendoms høringssvar. Dette gjelder kapittel 

3.3 side 16, kapittel 7 side 30, og kapittel 7 side 31.  

 

 

10 REFERANSER 

 

Forum for offentlige bygg og eiendommer (FOBE), 2006:  Kartlegging av kommunenes utgifter 

til vedlikehold av sine bygninger. Rapport 

 

FOBE, 2007: Bedre eierskap i kommunene. Rapport 

 

Langørgen, A., T.A. Galloway og R. Aaberge, 2006: Gruppering av kommuner etter 

folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2003. Rapporter 2006/8, Statistisk sentralbyrå. 

 

NOU (Norges offentlige utredninger), 2004: Velholdte bygninger gir mer til alle. Om 

eiendomsforvaltningen i kommunesektoren. NOU 2004:22.   

 

Oslo kommune, Kommunerevisjonen, 2001: Vedlikehold av eiendom – Prioriteringer, 

øremerking og normtall. Forvaltningsrevisjonsnotat nr. 4/2001.  

 

PricewaterhouseCoopers og Multiconsult, 2008a: Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall 

til forbilde. Rapport utarbeidet for Kommunesektorens Organisasjon (KS).  

 

PricewaterhouseCoopers og Multiconsult, 2008b: Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall 

til forbilde. Rapport utarbeidet for Kommunesektorens Organisasjon (KS). Appendiks 2: 

“Årsakssammenhenger, konsekvenser og forbedringsmuligheter” 

 

Riksrevisjonen, 2005: Dokument nr. 3:13 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av 

kommunenes ansvar for skolebygninger.  

 

 

  



KomRev NORD IKS Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Side:  

 
40 

11 VEDLEGG 

 
 
 

HØRINGSUTKAST -  FORVALTNINGSREVISJON 
Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom 

Tilbakemeldinger fra Eiendom, 13.01.14 
 
Forvaltningsrevisjonenes verifiseringsutkast av juni 2013 ble gjennomgått av fagleder bygg Kai 
Andreassen, fagleder stab Tove Nygård, rådgiver Gunnar Thraning og eiendomssjef Beate 
Németh. Det vises til tilbakemeldinger gitt 12.07.13.   
 
Etter dette har fagleder bygg Kai Andreassen og fagleder stab Tove Nygård hatt to møter med 
Tone Steffensen og Knut Teppan Vik fra forvaltningsrevisjonen. 
 
Hovedformålet med prosjektet er å kontrollere om kommunen har tilfredsstillende forvaltning og 
drift av eiendomsmassen. 
 
I høringsutkastet ser vi at en del av våre tidligere kommentarer er tatt hensyn til og innarbeidet i 
rapporten.  
 
Vi vil likevel kommentere følgende:  
Utdrag fra revisjonens rapport er i kursiv 

 
Forvaltningsrevisjonens høringsutkast har etter flere samtaler med eiendom fått påpekt mange 
viktige forhold og utfordringer. Utfordringene viser at fagområdet kommunal 
eiendomsforvaltning er komplekst og svært sammensatt. For eiendom og brukere er det positivt 
å få rette sterkere fokus på dette fagområdet. Målet er å styrke og utvikle 
eiendomsforvaltningen til det beste for kommunens innbyggere.  
 
Profesjonalisering av dette fagområdet krever blant annet tydelige eiere i forhold til strategiske 
veivalg, evne til å tenke langsiktig i forhold til forutsigbarhet og en dyktig eiendomsenhet, med 
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nødvendig byggeteknisk kompetanse og kapasitet. Og sist men ikke minst god dialog og 
samhandlingsprosesser med brukere av eiendommene / bygningene. Ovennevnte forhold kunne 
med fordel vært belyst og drøftet noe grundigere i høringsutkastet. På overordnet nivå vil dette 
være sentrale suksesskriterier. 
 
De ulike referansedokumenter som rapporten refererer til danner grunnlag for vurdering av 
utfordringer og vurderinger av avvik. Beste praksis er etter vår oppfatning vanskelig å få 
identifisert, da praktisk eiendomsforvaltning varierer mye fra Kommune til kommune. Det betyr 
at best praksis i hovedsak har sin forankring i referansedokumentene. Spesielt NOU 2004. Som 
for øvrig peker på mange relevante tiltak. NOU rapporten av 2004 kan ikke sees på som fasit. 
Dette er en konklusjon som også revisjonsrapporten til Sør Trøndelag fylkeskommune av 2010 
påpeker. 
 
For å få en mer balansert tilnærming av utfordringsbildet i fremtidig eiendomsforvaltning, vil det 
i tillegg til bruk av referansedokumenter, være hensiktsmessig å se nærmere på trender og 
utvikling i kommunal eiendomsforvaltning. Spesielt ser vi store utfordringer ved fremtidig energi 
og miljøforvaltning knyttet til eksisterende bygningsmasse og nye byggeprosjekter. Samtidig som 
sentrale myndighetens HMS fokus får stadig større oppmerksomhet. Spesielt sikkerhet / brann, 
inneklima og helseperspektivet. Her har det den senere tid utviklet seg et lovverk og 
tilsynsregime som er krevende og kostnadsdrivende å følge opp. Disse forhold vil naturligvis 
prege eiendomsforvaltningen fremover. Det har over tid også vært større fokus på nye 
byggeprosjekter, enn det har vært på prioriteringer av tiltak innen for eksisterende 
eiendomsmasse.  
 
Samtidig ser en at en diffust og utydelig eierstrategi, gjør at en må tilpasse eiendomsforvaltning 
til kortsiktige tiltak i stedet for langsiktige planer og forutsigbare rammebetingelser. Det er 
følgelig administrasjon som må identifisere konsekvensene av denne type utfordringer, gjennom 
god styringsinformasjon. 
 
Kap 3.3 Side 16. Avgrensninger i våre undersøkelser. «Ansatte ved eiendom opplyser imidlertid 
at kommunens regnskapsføring på artene 070,230 og 250 skiller seg vesentlig fra praksisen i 
flertallet av de andre ASSS kommunene.» 
 
Dette medfører ikke riktighet. Det er ikke slik at Tromsø kommunes føringspraksis skiller seg 
vesentlig fra flertallet av de andre ASSS kommunene.  Skillet mellom løpende vedlikehold (drift) 
og planlagt vedlikehold er ennå ikke helt gjennomført på kontonivå i (alle) kommunene. Dette 
blant annet som følge av at de fleste kommunene i dag mangler midler til planlagt vedlikehold og 
at kommunene tolker skillet mellom løpende vedlikehold og planlagt vedlikehold ulikt. Dette gjør 
sammenligninger på kontonivå vanskelig, kommunene imellom. 
 
Kap 5.7 Side 23 Konklusjon  
Kommentar i forhold til konklusjon pkt. 5.7. 

 Kommunen har god oversikt over eiendommene mht. byggeår, oppdaterte tegninger og 
arealer. Oversikten ligger i Jonathan og Facilit. 
 

 Livssykluskostnader iht. NS 3454 er foreløpig ikke funnet hensiktsmessig å benytte pr. 
bygg. Imidlertid er samtlige kostnader ført på anleggsnr. / byggnr iht KOSTRA.  
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 Tilstandsanalyser av alle bygninger foreligger ikke. Vedlikeholdsbehov er kartlagt på de 
fleste større formålsbygg. Sendt byrådet våren 2013. 
 

 Over 85% av kostnadsrammen til drift og vedlikehold går til akutt reparasjon, offentlige 
pålegg og løpende vedlikehold. Mest til tekniske installasjoner. 
 

 Vedlikeholdsplanlegging med prioriteringer og tiltak må nedprioriteres som følge av 
økonomiske rammebetingelser. Viktig å skille mellom behov og planlegging. 

 

 Eiendom har god oversikt over samtlige ut og innleieavtaler. Herunder oversikt over 
samtlige leietagere og kontrakter. 

 

 Eiendom har klare mål for prioritering av ressurser og tiltak. Eksempel sikkerhet HMS, 
offentligepålegg har alltid 1. pri. Driftstiltak i forhold til el, lys, varme, skader, etc. pri 2. 
Verdibevarende vedlikehold pri. 3.  

 

 Eiendom bygg har utarbeidet aktivitetsplaner, med prioriteringer for samtlige kritiske 
driftsområder.  

 

 Eiendom har fortsatt behov for byggeteknisk kompetanse og kapasitet for å få utarbeidet 
gode porteføljeplaner, tilstandsanalyser og vedlikeholdsplanlegging. Dette skal gi eierne 
god styringsinformasjon. 

 

 Eiendom bygg omorganiserte avdelingen i 2012 for å få større fokus 
eiendomsforvaltningen. Ny rekruttering pågår. 

 

 Eiendom bygg har igjennom sine aktivitetsplan rettet fokus mot to sentrale og 
kostnadskrevende utfordringer. Energi og miljø / inneklima planlegging. 

 
Kap 6  Rapportering og beslutningsgrunnlag 
Det vises her til tidligere kommentarer av 12.07.13 
 
Kap 7 Side 30 Ressursbruk på eiendomsforvaltning 
Grunnlaget for analysen i høringsutkastet vedrørende utviklingen i ressursbruk i 
eiendomsforvaltningen  er tatt ut fra Agresso på tjenesteramme 2002 bygg og eiendomsdrift, 
boligtjeneste. 
 
I tjenesterammen inngår følgende enheter: 

 Ansvar Tjenesteramme 2002 i 2012 Beløp Revidert budsjett 

 10500 Boligkontoret * -4 736 862,71 -4 081 501,00 

 10520 Fagrent 78 754 280,93 79 514 711,00 

 10601 Bygg - drift 102 357 421,48 95 044 760,00 

 10605 Park 2 451 009,84 2 179 000,00 

 10607 Energi 50 563 491,03 49 083 277,00 

 13000 Servicetorget 308 913,48 291 300,00 
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 21190 Barnehage husleie pluss pluss 2 454 741,26 2 519 086,00 

 43002 Bydrift Off. parker og uterom 4 357 203,38 3 927 678,00 

 60100 Kultur og idrett 642 530,10 0,00 

 80001 Finansutgifter og - inntekter 127 267 904,99 104 560 000,00 

 80004 Momskomp. invest. 17280 -13 104 505,09 0,00 

 84080 Fellesområde Areal og utbygging -816 583,33 0,00 

     350 499 545,36 333 038 311,00 

 
Eiendom  mener det er viktig for å unngå misforståelser at det fremkommer klarere i rapporten 
hva dere legger i benevnelsen eiendomsforvaltning og at tjenesteramme 2002 inneholder mer  
enn forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Eiendoms budsjettansvar innenfor denne 
tjenesterammen utgjør ikke mer enn ca  44% av totalen.  Dvs  ca. 146 mill kr av 333 mill kr i 2012. 
 
Kap 7 Side 31. Oppsummering ressursbruk «I femårsperioden tabell 6 viser til, var det i 2009 og 
2010 at Tromsø kommune brukte høyest andel av totale netto driftsutgifter på kommunal 
eiendomsforvaltning.» 
Dette har sammenheng med finanskrisen hvor kommunen v/ eiendom i 2009 fikk overført 41 mill 
kr i tiltaksmidler fra staten, hvorav 25,9 mill kr ble prioritert tjenesteramme 2002. Det ble utført 
arbeid for 15,9 mill kr i 2009 og 10,8 mill kr i 2010. Dette økte vedlikeholdspostene disse to 
årene.  
For øvrig vises det til notat av 12.07.13 fra eiendom. 
 
Oppsummering 
Eiendom er enig mange av de utviklingsområdene som er påpekt i revisjonsrapporten. De avvik 
som er merket med «delvis oppfylt» i forhold til når er de helt oppfylt. Tror at helt oppfylt neppe 
er realistisk på alle områder.  
 
Eiendom bygg har gjennom sine samarbeidsnettverk med andre kommuner identifisert flere like 
utfordringer. Spesielt har vi skjelt til Drammen kommune, Kristiansand kommune, 
Undervisningsbygg Oslo, Fredrikstad kommune og Bærum kommune.  
 

 Behov for tydelig og forutsigbart eierskap 

 Etablering av nye strategi og måldokumenter 

 Rapporteringsrutiner kan forbedres 

 Behov for økonomiske ressurser til langsiktig planlegging og gjennomføring 

 Behov for kompetanse og kapasitet i eiendomsforvaltningen 

 Behov for strategisk om fremtidsrettet eiendomsledelse 

 Eiendomsdriften kan effektiviseres. Bygg har allerede gjort mye 

 Bestiller og innkjøpkompetansen må styrkes 

 Tekniske installasjoner er stadig mer kostnadskrevende å drifte 

 Energiforvaltningen skal styrkes. Årlige kostander på 50 mill. kr. 

 HMS planleggingen må styrkes. Spesielt brann og inneklima. 

 NS 3454 vurderes i forhold til kost nytte. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tromsø kommune: 
 

 

Kvalitet i eldreomsorgen, 2013 

Tromstun skole - kommunens prosjektoppfølging,  

2012 

Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte, 2011 

Farlig avfall, 2011 

Psykisk helsearbeid, 2011 

Tromsø kommunes bruk av ressurser i    

forbindelse med OL-søknaden, 2010 

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader i pleie- og  

omsorgstjenesten, 2009 

Offentlige anskaffelser, 2009 

Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten,2008 

Fokuskvartalet. Oppfølging av byggingen av  

nytt rådhus, 2007 

Byggesaksbehandling, 2007 

Bruk av eksterne konsulenter, 2007 

Spesialundervisning i grunnskolen, 2007 

Økonomistyring i hjemmetjenesten, 2007 

Foranalyse. Oppfølging av kommunens inntektsskapende 

virksomhet. Driftsutgifter til Tromsø kommunes institusjoner for 

heldøgns pleie og omsorg, 2006 

Ressursbruk i grunnskolen (ASSS), 2006 

Beregning av selvkost for kommunale  

barnehager, 2005 

Forvaltning, drift og vedlikehold av  

bygningsmassen i Tromsø kommune, 2005 

Tromsø kirkelige fellesråds bruk av tilskudd fra  

Tromsø kommune, 2005 

Avtalen mellom Miljøxpert Tromsø KF og  

Data Consult ForretningsUtvikling AS, 2005 

Offentlige anskaffelser, 2005 

Reguleringsplan Ullsfjord. En gjennomgang av tidsfrister i 

forbindelse med behandlingen av reguleringsplan Stordalsstrand-

Sjøvassbotn,2005 

Leiebiler, 2003 

Enkeltvedtak i byggesaker, 2003 

Feietjenesten etter selvkost, 2003 

Bruk av rammeavtaler ved innkjøp II, 2003 

Finansiering av skolefritidsordningen, 2003 

Energiavtale, 2003 

Bruk av rammeavtaler ved innkjøp, 2002 

Finansiering og drift av vaskehall, 2002 

Bruk av omstillingsmidler, 2002 

Renholdsprosjektet del II, 2002 

Renholdsprosjektet del I, 2002 

Kjøp av eksterne renholdstjenester, 2002 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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